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PRESENTACIÓ

Aquest ha estat un any de transició. Una nova legislatura, una nova gerència, finalització d’actuacions iniciades anteriorment
i presentació de projectes a noves convocatòries: PUOSC, Interreg IV, Life+, campanya AODL i estudis i campanyes del
SOC, etc.

Això vol dir que, en bona part, ha estat un any de programació de projectes que s’iniciaran el 2009 i el 2010, de repensar
les línies d’actuació del Consorci, d’iniciar una comunicació més directa amb els consorciats i de donar a conèixer el Consorci
i la seva activitat en un àmbit més social.

Pel que fa a projectes concrets, aquest 2008 s’han destinat molts esforços a finalitzar l’etapa de creació d’infraestructura
de la Ruta del Ter i s’han posat les bases per iniciar una nova etapa de dinamització del producte i animació del territori.

Aquest també ha estat un any de celebració, ja que el Consorci Alba-Ter ha complert 10 anys de treball per la natura, la
cultura, la cohesió i el desenvolupament local sostenible de la conca del Ter. En aquest sentit, s’han destinat esforços a
preparar aquesta commemoració i a difondre la tasca feta per l’entitat al llarg d’aquesta dècada.

Aquestes i altres accions dutes a terme durant el 2008, es descriuen en la memòria que segueix a continuació.



ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci Alba-Ter compta amb 46 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els representant d’aquestes institucions
durant el 2008 han estat els següents:

Ajuntaments i
Consells Comarcals

Amer

Anglès

Bescanó

Bordils

Campdevànol

Camprodon

Celrà

Cervià de Ter

Colomers

Flaçà

Foixà

Girona

Gualta

Jafre

La Tallada d’Empordà

Les Llosses

Les Masies de Roda

Les Masies de Voltregà

Llanars

Manlleu

Queralbs

Representant 2008

Maria Assumpció Rey

Sònia Martí

Àngel Simon

Albert Martí

Ferran Martínez

Esteve Pujol

Francesc Camps

Marc Valencia

Josep Manel López

Josep Perich

Josep Oliveras

Ponç Feliu

Marc Casadellà

Joan Bonany

Josep Ferrer

Josep Llimós

Jordi Gros

Gaietà Garcia

Esteve Costa

Pere Prat

Francesc Tubau

ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI

Ajuntaments i
Consells Comarcals

Ribes de Freser

Ripoll

Roda de Ter

Salt

Sarrià de Ter

Serra de Daró

Setcases

Sant Bartomeu del Grau

Sant Gregori

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

Sant Vicenç de Torelló

Santa Maria de Corcó

Torelló

Torroella de Montgrí

Verges

Representant 2008

Marc Prat

Àngel Ferrer

Esteve Franch

Joan Boada

Lluís Aymerich

Josep Puig

Jaume Pujol

David Pérez

Anton Sunyer

Eudald Costa

Ramon Vidal

Cristina Massot

Pere Pujolràs

Pere Rodríguez

Joan Solà

Pere Colom

Joan Sadurní

Jaume Serra

Manel Romans

M. Dolors Bassa

Marta Payeró
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Ajuntaments i
Consells Comarcals

Vic

Vilallonga de Ter

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 2008

Mercè Vidal

Paquita Pastoret

Miquel Viel

Miquel Pallés

Josep Antoni Frias i Sònia Martí

Ricard Herrero i Amadeu Fuente

Ricard Vaqué i Josep Miquel Terrádez

Enric Pérez i Francesc Solé

Josep Colomer i Lluís Bassas

ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Secretaria – Alfons Giol
Intervenció – Lluís Solé

Àrea Administrativa
Anna Serra

Àrea de Comunicació
Marta Rudé

Assemblea General

Consell de Govern

Presidència
Francesc Camps

Gerència
Anna Magem

Àrea de Projectes
Dolors Roset
Teia Puigvert

ORGANIGRAMA DEL CONSORCI
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ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

President

Vicepresident

Vicepresident

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal (amb veu però sense vot)

Francesc Camps
Alcalde de Celrà

Pere Prat
Alcalde de Manlleu

Ponç Feliu
Regidor de l'ajuntament de Girona

Marta Payeró
Alcaldessa de Verges

Joan Boada
Regidor de l'ajuntament de Salt

Marc Prat
Alcalde de Ribes de Freser

Àngel Ferrer
Regidor de l'ajuntament de Ripoll

Àngel Simon
Regidor de l'ajuntament de Bescanó

M. Dolors Bassa
Regidora de de l'ajuntament de Torroella de Montgrí

Gaietà Garcia
Regidor de l'ajuntament de les Masies de Voltregà

Pere Pujolràs
Regidor de l'ajuntament de Sant Julià de Ramis
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ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER

EL TER:

UN EIX DE COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER

ACTUACIONS EN EL TERRITORI

PATRIMONI

NATURAL

PATRIMONI

CULTURAL

TURISME I PROMOCIÓ

ECONÒMICA

COMUNICACIÓ I

SENSIBILITZACIÓ
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ACCIONS 2008 DE PATRIMONI NATURAL

ACCIONS 2008 DE PATRIMONI NATURAL

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

En aquesta àrea s'ha treballat molt de cara a posar les bases de nous i ambiciosos projectes a endegar el 2009 i el 2010
i que, en el fons, configuren el full de ruta d'allò que farà el Consorci en patrimoni natural en els propers anys.

Redacció i presentació del projecte Taller transfronterer de l'aigua II

Es tracta d’un projecte presentat a la convocatòria Interreg IV 2008 conjuntament amb el Pays Pyrénées-Mediterranée,
que en serà el cap de fila, i el SIVU (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 Tech i el català Ter
respectivament. L’objectiu del projecte, que compta amb un pressupost total de 687.450 euros, és treballar aspectes del
patrimoni natural i cultural d’ambdues conques fluvials. El desembre de 2008 es resol favorablement i es començarà a
executar el 2009.

Les accions en patrimoni natural previstes al projecte són:

 Hi haurà unes accions comunes que consistiran a aplicar la Xarxa Natura 2000 a l’espai transfronterer i a donar
valor als hàbitats i les espècies comunes, crear un referencial de vegetació autòctona del Tech i del Ter per poder
endegar posteriors accions de restauració, fer accions de control d’espècies vegetals invasores al territori fluvial del
Tech i el Ter, rehabilitar espais riberencs degradats i sensibilitzar sobre l’estalvi d’aigua en un context mediterrani
a través d'una exposició itinerant trilingüe.

 Hi haurà unes accions de transferència metodològica:

Del SIVU du Tech al Consorci Alba-Ter: elaboració d'un inventari d’espais riberencs degradats del Ter i un pla de
gestió de restauració física i ecològica d’aquests espais i realització d'un estudi d’oportunitats per a la reutilització
de les aigües usades d’una planta depuradora pel regadiu d’espais verds i d’oci.

Del Consorci Alba-Ter al SIVU du Tech: execució d'un Sistema d’Informació Geogràfic SIG de la conca del Tech,
desenvolupament d'un sistema de consulta via Internet i creació, restauració i manteniment d'itineraris fluvials que
posin en valor el patrimoni natural.
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Redacció i presentació del projecte Riparia-Ter: recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter

Presentat a la convocatòria Life + Natura i Biodiversitat 2008 amb un import total de 929.100 euros i a executar en quatre
anualitats, del 2010 al 2013. L’objectiu del Riparia-Ter és recuperar hàbitats de la ribera del riu Ter, especialment vernedes
(Hàbitat 91E0*), alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170),
sempre dins d’espais de la Xarxa Natura 2000. També es volen ordenar els accessos a les zones d’actuació (Jafre, Bescanó,
Girona i Salt) a fi d’evitar la degradació d’aquests ecosistemes causada per l’elevada freqüentació, que puntualment es
dóna en zones periurbanes.

Impuls i direcció de l’execució de l’Itinerari de les ribes del riu Ter a Bescanó

L'acció ha consistit en la recuperació i millora de l'entorn fluvial a través de la gestió silvícola de les ribes i en l'adequació
d'itineraris per acostar els ciutadans a l'entorn fluvial i potenciar l'aprofitament educatiu i recreatiu que pot oferir aquest
espai. Aquest projecte s'emmarca en el Pla Director de les Ribes Fluvials del Ter en els termes municipals de Bescanó i
Sant Gregori, redactat el 2006.

Alguns dels plafons, passeres i senyals de
l’itinerari natural creat a Bescanó.
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ACCIONS 2008 DE PATRIMONI CULTURAL

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 adequació per a ús social.

Després de finalitzar el projecte Blue, de recuperació de patrimoni cultural del riu Ter, l’any 2007, aquest any no s’han
realitzat actuacions concretes en aquesta àrea. Tanmateix, s’han planificat i redactat projectes per tal d’endegar noves
actuacions de cara al 2009.

Proposta de realització d’una publicació sobre el patrimoni cultural vinculat
als usos de l’aigua del riu Ter

La publicació, que serà molt gràfica, aprofitarà l’inventari de 546 elements fet pel
Consorci Alba-Ter i servirà per donar prova de la riquesa i l’heterogeneïtat de l’arquitectura
de l’aigua (ponts, molins, rescloses...) i del patrimoni industrial (turbines, fàbriques,
colònies...) que el Ter i les seves ribes preserven com a resultat de l’intens aprofitament
que s’ha fet del riu durant la història.

Pont Nou de Camprodon

Fàbrica de Can Sanglas a Manlleu

Central de Vilanna a Bescanó Resclosa vella de Colomers

Quatre dels elements inventariats pel Consorci:
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Proposta d’actuacions sobre patrimoni cultural dins el projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II

Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior, aquest projecte contempla actuacions de patrimoni natural i de patrimoni cultural
vinculat als usos de l’aigua. Pel que fa a les de patrimoni cultural, hi ha previstes les següents:

 Hi haurà unes accions comunes que preveuen, entre d’altres, redactar avantprojectes i projectes tècnics per
rehabilitar elements de patrimoni cultural fluvial, executar obres de restauració i rehabilitació d’aquests elements,
senyalitzar-los i editar material de sensibilització i valorització.

 Hi haurà unes accions de transferència que, en aquest cas, aniran del Consorci Alba-Ter cap al SIVU du Tech a
causa de l’experiència del primer en aquesta àrea: elaboració d'un catàleg del patrimoni cultural lligat als usos de
l’aigua del Tech i analitzar la viabilitat d’una Ruta del Tech que prevegi la connectivitat amb la Ruta del Ter.
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ACCIONS 2008 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.

És una de les àrees en què més s’ha incidit al llarg del 2008. Aquest ha estat l’any de finalització de la infraestructura
de la Ruta del Ter. Així, el 2009 es podrà fer la inauguració oficial del traçat i la dinamització del producte al territori.

Accions al voltant de la Ruta del Ter

 Petició al Servei d’Ocupació de Catalunya d’un Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local per a la dinamització
turística de la Ruta del Ter i d’ajuts d’estudis i campanyes
per a la creació d’una ruta gastroalimentària, que posi
en valor els productes autòctons del Ter i les empreses
agroalimentàries del territori de cara al 2009 (Ruta: El
Ter: cuina i territori); i per a l’elaboració i edició de la
Guia de la Ruta del Ter (senderista i pedalable). Tres
sol·licituds concedides.

· S’ha treballat en la senyalització de la Ruta del Ter:
contingut i validació amb els ajuntaments dels 35
plafons que s’han de col·locar als municipis per on
passa el traçat.

· Portal turístic de la Ruta del Ter: redacció de
continguts; gestió, compra i instal·lació del nou
servidor que l’ha d’allotjar; aprenentatge de l’edició
i gestió dels continguts, etc. Es posarà en marxa a
principis de 2009.

Pàgina web de la Ruta del Ter
www.rutadelter.cat
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· Elaboració del Vol Virtual de la Ruta del Ter

Altres accions

 Sol·licitud de finançament per a l’adequació de la Ruta del Ter
entre Girona i Sant Julià de Ramis, amb un cost total de 127.637,84
euros. S’aconsegueix la subvenció de 50.000 euros per part del
PUOSC de cara al 2012.

 Aprovació definitiva de la Ruta senderista del Freser. La
senyalització d’aquesta ruta completarà la Ruta del Ter en els
seus inicis.

Riu Freser al seu pas pel mig de
la població de Ribes de Freser

Escenari del vol virtual de la Ruta del Ter



Memòria d'activitats del Consorci Alba-Ter 2008 17ACCIONS 2008 DE DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACCIONS 2008 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 una campanya
d’educació i s’ha donat recolzament específic a la commemoració del 10è
aniversari del Consorci.

Accions de comunicació i difusió

 Edició mensual del butlletí informatiu InfoTer on, com a novetat, es
pengen les actes del Consell de Govern. Aquest any s’ha tancat amb 320
destinataris.

 Participació en la redacció del llibre Els guardians de l’aigua, codirigit
des de l’Agència Catalana de l’Aigua, que pretén recollir les experiències
més emblemàtiques i l’evolució dels reptes actuals de la problemàtica de
l’aigua.

 Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci Alba-
Ter. 2007.

 Organització i edició de material per a la commemoració dels 10 anys
del Consorci Alba-Ter.

 Presentació del projecte de la Ruta del Ter a una representació d’alcaldes
i tècnics de la Cuadrilla de Añana (comarca d’Àlaba) el 25 d’octubre de
2008 al Museu Industrial del Ter de Manlleu.

Una desena d'alcaldes i tècnics de la Cuadrilla
de Añana es van interessar per la Ruta del Ter
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Accions d’educació i sensibilització

 Campanya d’educació La setmana del riu Ter. Gràcies a aquesta campanya s’ha portat l’Exposició del patrimoni natural
i cultural del Ter, acompanyada d’una presentació-xerrada, de dos tallers per a les escoles i de material i activitats
complementàries, a una  quinzena de municipis de la conca del Ter: Anglès, Girona, Sant Bartomeu del Grau, Sarrià de
Ter, Torroella de Montgrí, Amer, Ripoll, Cervià de Ter, Salt, Bescanó, Roda de Ter, Sant Gregori, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Sant Julià de Ramis i Sant Quirze de Besora. La iniciativa ha estat cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

 Mobilització de l’Exposició de patrimoni cultural i natural del riu Ter: 8a Fira d’Energies Renovables de Cassà de la Selva
(20 i 21 de setembre), 4a Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella (3, 4 i 5 d’octubre) i acte del 10è aniversari del Consorci
Alba-Ter, celebrat al monestir de Sant Pere de Casserres a Les Masies de Roda (13 de desembre).

Presentació - xerrada dins "La Setmana del riu Ter" a Sant
Quirze de Besora

Presentació - xerrada dins "La Setmana del riu Ter" a Sant
Julià del Llor i Bonmatí

Exposició a la Fira de l'Aigua de
Caldes de Malavella i a l'acte dels
10 anys del Consorci al monestir
de Sant Pere de Casserres
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ALTRES ACCIONS DEL 2008

Ronda de visites als ajuntaments i consells comarcals consorciats

El Consorci Alba-Ter ha portat a terme durant aquest any una ronda de visites als ajuntaments i consells comarcals
consorciats per tal de copsar la visió de cada entitat respecte al riu i conèixer els projectes o idees que puguin tenir al
seu voltant. Les visites s’han realitzat per part de gerència (amb una nova incorporació el febrer de 2008) i un membre
del Consell de Govern de cada zona. D’aquesta manera s’ha ofert als municipis la possibilitat d’acudir a aquests representants
de cada zona, fet que acosta encara més l’ens al territori pel qual treballa. Un plantejament que ha coincidit amb l’inici
de nova legislatura i amb la commemoració del 10è aniversari, moment clau per obrir un període de reflexió al voltant
del camí que han de seguir les accions del Consorci els propers anys.

Situació del Ter i sequera:

Aquest ha estat un any de reivindicacions. Les conseqüències de la sequera i el poc cabal del Ter han fet que el Consorci
Alba-Ter s’hi hagi implicat i hagi dut a terme una tasca de difusió de la situació crítica que viu el riu i de reclamació de
solucions que passin pel retorn del cabal mínim fixat per llei. Algunes accions dutes a terme han estat:

 Compareixença a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge
del Parlament de Catalunya el 28 de maig de 2008 amb
l’objectiu de fer palesa, una vegada més, la problemàtica
del riu Ter. Després de fer una breu presentació dels objectius
de l’entitat, es va donar compte del greuge que suposa i ha
suposat pel riu el transvasament de les seves aigües cap a
l’àrea metropolitana de Barcelona, i es va sol·licitar que el
Parlament o bé faci complir la llei del 1959, o bé que promogui
una nova llei que reguli la disminució d’aquesta portada
d’aigües.

El Consorci va comparèixer davant de la Comissió de Medi Ambient
del Parlament
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 Creació d’una comissió bilateral entre el Consorci i l’Agència Catalana de l’Aigua per fer el seguiment del retorn de cabal
al Ter.

 Participació a la Taula Nacional de la Sequera, que ha tingut l’objectiu d’analitzar i fer el seguiment de les propostes
excepcionals per afrontar la sequera comptant amb la participació de tots els grups parlamentaris, els agents socials,
territorials, acadèmics i ambientals més representatius.

 Adhesió i col·laboració amb la Plataforma del Ter, fent de portaveu dels
municipis del Ter i fent difusió, recull de mocions, coordinació de pancartes
i altre material.

 Queixa del Consorci Alba-Ter a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge per l'anunci del conseller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar, d'aixecar les restriccions d'aigua dictades pel nivell d'excepcionalitat 1 del Decret de Sequera a la conca
Ter-Llobregat a finals de novembre.

10 anys del Consorci Alba-Ter:

 Organització d’un acte de celebració
al territori que va consistir a fer una
caminada per un tram de la Ruta del
Ter: de Sant Joan de les Abadesses a
Ripoll per la via verda de la Ruta del
Ferro el dia 1 de juny de 2008. Enmig
del recorregut es va fer una visita guiada
a l’itinerari natural del pantà de Cal Gat.

La pluja no va se obstacle per fer la caminada i
descobrir l'itinerari natural de Cal Gat
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 Edició de material per difondre els 10 anys del Consorci: logotips, pancarta, invitacions, paraigües commemoratius, etc.
 Redacció, edició i difusió de la publicació El Consorci Alba-Ter. 10 anys treballant pel riu
 Edició i difusió del Vol Virtual del Ruta del Ter

 Organització de l’acte institucional de commemoració dels 10 anys al monestir de Sant Pere de Casserres, el dia 13 de
desembre de 2008, a Les Masies de Roda (Osona) i elaboració d’un Cd-rom de recull/record de l’acte.

Pancarta amb el logotip dels 10 anys del Consorci al
monestir de Sant Pere de Casserres

Portada de la publicació de recull dels 10
anys de trajectòria d'Alba-Ter

Caràtula del Vol Virtual de la Ruta del Ter

Una seixantena de
persones van

assistir a l'acte dels
10 anys del

Consorci, que va
tenir lloc al monestir

de Sant Pere de
Casserres, a les
Masies de Roda
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Convenis de col·laboració i altres:

 Convenis de col·laboració amb l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona  i  el Centre d’Educació ambiental Alt Ter-
Pirineus Orientals, amb seu a Sant Joan de les Abadesses, amb l’objectiu de portar a terme actuacions de valorització
del patrimoni fluvial (natural i cultural) i sensibilització ambiental a la població en general dels rius Ter i Freser en el territori
que comparteixen el Consorci i les entitats signants. D’aquesta manera es podran consensuar i endegar accions comunes
i s’obrirà la porta a poder sol·licitar ajuts conjuntament.

 Suport a la creació de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter, que estarà formada per la quarantena d’ajuntaments
i les comunitats de regants que utilitzen l’aqüífer i rebrà el vist-i-plau de l’Agència Catalana de l’Aigua per la seva constitució.
D’aquesta manera s’aconseguirà un interlocutor únic davant l’administració quan sorgeixin problemes de gestió de l’aqüífer
i s’agilitzaran els tràmits.



ORGANISMES COL·LABORADORS:

Amb el suport de:

Unió Europea (FSE i FEDER)
Fundación Biodiversidad
Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l’Aigua
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Aigües Ter-Llobregat
Aigües de Girona, Salt i Sarrià
PRODAISA
SOREA (copatrocinador del 10è anivesari
del Consorci Alba-Ter)

Amb la col·laboració de:

Universitat de Girona
Universitat de Barcelona
Àrea de Medi Ambient de l’Obra Social
Caixa Catalunya
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
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www.albater.org

Seu tècnica

Factoria Cultural Coma-Cros

C/Sant Antoni, 1

17190 - Salt 

Tel. 972 40 50 91

albater@grn.es

Seu administrativa

Museu Industrial del Ter

Pg. del Ter s/n

08560 - Manlleu

Tel. 93 850 71 52

albater@albater.org

Amb la col·laboració:


