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PRESENTACIÓ

Canvi estructural, continuïtat en els projectes i nou full de ruta pels propers 4 anys. Aquesta podria ser la definició del

què ha significat el 2007 pel Consorci Alba-Ter. Un any que queda marcat per l’Assemblea General de l’octubre, a partir

de la qual el Consorci ha encetat una nova legislatura (2007-2011) amb nous representats, nou Consell de Govern i nous

projectes de futur. Molts dels representants que durant quatre anys van formar part de l’entitat han donat pas a noves

cares que afronten la representació al Consorci amb ganes i il·lusió de tirar endavant iniciatives cohesionadores del territori

que ressegueix el riu Ter.

Pel que fa als projectes, hem de parlar de continuïtat. I és que aquest 2007 ha servit per continuar les actuacions encetades

en anteriors anualitats i, en concret, per tancar dos projectes molt importants corresponents a les àrees de Patrimoni

Cultural i de Promoció Econòmica i Turisme: el projecte BLUE de recuperació d’elements de patrimoni cultural fluvial i

cofinançat per la iniciativa comunitària INTERREG III B Medocc i el Pla de Foment Turístic de la Ruta del Ter.

I pel que fa als projectes de futur, hem de dir que s’ha tancat el 2007 amb un nou full de ruta sobre quins són els camins

a seguir pel Consorci en els propers quatre anys: s’ha presentat un projecte al programa Life + 2007 sota el nom

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, s’ha programat la consolidació i ampliació de la Ruta del Ter

amb itineraris vinculats, com seria la Ruta del Gurri (Osona) i s’ha començat a preparar la proposta de projecte per

participar en un nou programa INTERREG, juntament amb el soci francès del Syndicat Intercommunal de Gestion et

d’Aménegement del riu Tech amb qui el Consorci Alba-Ter ja va treballar en el marc del programa INTERREG III A de

patrimoni natural.
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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Ajuntaments i Consells Comarcals

Llanars

Manlleu

Queralbs

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

Representant fins al
5 d’octubre de 2007

Francesc Solé

Pere Prat

Francesc Tubau

Francesc X. Robiró

Carme Brugarola

Jordi Serra

Josep Musellas

Roger Casero

Josep Puig

Jordi Vila

Miquel Colomer

Joan Sunyer

Roser Sala

Ramon Vidal

Cristina Massot

Anna Ribas

Julià Gifre

Joan Solà

Pere Colom

Joaquim Nardi

Representant a partir del
5 d’octubre de 2007

Esteve Costa

Pere Prat

Francesc Tubau

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

ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI



Memòria d'activitats del Consorci Alba-Ter 20078

Ajuntaments i Consells Comarcals

Santa Maria de Corcó

Torelló

Torroella de Montgrí

Verges

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 fins al
5 d’octubre de 2007

Jaume Serra

Marc Fontserè

Genís Dalmau

Marta Payeró

Ignasi Puig

Joan Busquets

Miquel Viel

Miquel Pallés

Joan Xifra

Ricard Herrero i Josep Manel López

David Vila i Maria Dolors Grau

Víctor Moreno

Maria Rosa Collell i Jordi Serra

Representant a partir del
5 d’octubre de 2007

Jaume Serra

Marc Fontserè

M. Dolors Bassa

Marta Payeró

Jaume Puig

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 – Rosa Maria Melero

Àrea Administrativa
Jordi Comas (fins gener)
Anna Serra (des d’abril)

Àrea de Comunicació
Berta Sánchez (fins juliol)
Marta Rudé (des d’agost)

Assemblea General

Consell de Govern

Presidència
Francesc Camps

Gerència
Remei Ferrer

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

Francesc Camps
Alcalde de Celrà

Pere Prat
Alcalde de Manlleu

Josep Musellas
Regidor de Salt

Vicenç G. Cara
Alcalde de Flaçà

Ponç Feliu
Regidor de Girona

Joan Busquets
Regidor de Vilallonga de Ter

Carme Brugarola
Regidora de Ripoll

Maria Pujades
Regidora de Bescanó

Genís Dalmau
Regidor de Torroella de Montgrí

Sortint (fins al 5-10-2007) Actual (a partir del 5-10-2007)

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
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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 2007 DE PATRIMONI NATURAL

ACCIONS 2007 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.

Les accions en patrimoni natural del 2007 han estat puntuals i, en alguna ocasió, han consistit en finalitzar actuacions
encetades en l’anterior anualitat. La tasca més important que s’ha dut a terme aquest any és la de preparar el full de
ruta a seguir durant els propers quatre anys, document que s’ha concretat en la redacció i presentació d’un projecte al
programa LIFE + 2007.

· Finalització del projecte de restauració de l’espai fluvial a la zona esquerra de l’Illa del Ter de Girona
L’actuació es va iniciar el 2006 amb el finançament de la subvenció anual que la Diputació de Girona fa al Consorci Alba-
Ter per a projectes de restauració de riberes. Aquest 2007 s’ha tancat el projecte amb la neteja i eliminació del canyar,
la plantació de bosc de ribera i la millora de la qualitat ecològica.

La neteja i eliminació del
canyar ha estat una de les
actuacions fetes per
restaurar l’espai fluvial a la
zona esquerra de l’Illa del
Ter de Girona

· Eliminació de vegetació al·lòctona al municipi de Vilallonga de Ter
A finals de 2005 el Consorci Alba-Ter va dur a terme una experiència pilot a Vilallonga de Ter per controlar la Budleia
(Buddleja davidii), en el marc del Programa pilot d’eliminació de vegetació al·lòctona invasora del riu Ter. L’acció del 2007
ha consistit, per una banda, en repassar les zones on ja s’havia actuat l’any 2005 per tal d’eliminar les budleies que han
rebrotat i així poder, en els propers anys, controlar les que neixin a partir del banc de llavors existent a la zona. I, d’altra
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banda, s’han arrencat mecànicament les budleies existents a la zona de les closes del castell de la Sala on no es va actuar
l’any 2005. L’acció s’ha finançat a través de la subvenció del 2007 de la Diputació de Girona per a projectes de restauració
de riberes.

Bona part de
l’actuació del 2007
ha consistit en
arrencar
mecànicament les
budleies en zones on
no es va actuar l’any
2005

· Redacció del projecte per presentar a la convocatòria LIFE + Natura
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. Aquest és el nom del projecte que ha presentat el Consorci Alba-
Ter a la convocatòria d’ajuts europeus LIFE + Natura, que es va tancar el 30 de novembre de 2007. El seu objectiu és
recuperar hàbitats de la ribera del riu Ter, especialment boscos al·luvials de vernedes o Alnus glutinosa (Hàbitat 91E0*)
i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170), sempre dins d’espais de la Xarxa Natura 2000. També es volen ordenar
els accessos a les zones d’actuació a fi d’evitar la degradació d’aquests ecosistemes causada per l’elevada freqüentació,
que puntualment es dóna en zones periurbanes.

El termini previst per executar el projecte comprèn el període 2009-2012 i el seu cost total gira al voltant d’un milió d’euros
(1.009.351 ¤), el 50% del qual es preveu cofinançar amb fons europeus a través d’aquesta sol·licitud. El projecte pretén
ser, alhora, el full de ruta a seguir pel Consorci en patrimoni natural fins al 2011.

· Redacció del conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i l’ajuntament de Jafre per posar en valor
l’illa de Jafre
Aquest conveni té com a objecte que l’ajuntament de Jafre autoritzi el Consorci Alba-Ter a incloure l’Illa de Jafre en el
projecte LIFE + Natura i a desenvolupar les accions oportunes per poder encarregar un pla director de les actuacions que
permetin una millora dels valors naturals de l’illa i del riu Ter. També proposa un treball conjunt amb l’ajuntament de Jafre
i altres municipis afectats per l’abandonament de l’ús dels regadius històrics amb l’objectiu de presentar a les administracions
competents solucions per garantir la conservació d’aquestes infraestructures històriques i garantir-ne la seva viabilitat
funcional donat l’interès natural, històric i cultural que conserven.
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ACCIONS 2007 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.

Les accions en patrimoni cultural del 2007 s’han centrat en finalitzar el projecte  BLUE (Build river Landscape across United
Europe) anomenat “Vies d’aigua: valorització del patrimoni cultural i del paisatge en les regions dels rius Europeus 2005-
2007” i emmarcat en la iniciativa comunitària INTERREG III B MEDOCC. El Consorci ha participat en aquest projecte
juntament amb un altre soci català, el Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat, quatre socis italians de les regions de
LLombardia, Piemont, Emilia Romagna i la província de Piacenza, un soci portuguès de Vila Real de Santo Antonio, a la
zona de l’Algarve, i un soci grec de la Prefectura de Pieria. Al llarg del 2007 el projecte s’ha tancat amb les actuacions
que s’esmenten a continuació.

La senyalització serveix per explicar
l’element restaurat i per valoritzar-lo en
el territori

· Recuperació i valorització de sis elements del patrimoni cultural dels rius Ter i Freser:

1- Rentador del carrer Núria de Ribes de Freser (Ripollès) restaurat el 2006. Al 2007 s’ha col·locat el plafó explicatiu de
l’element.
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2- Molí de Can Bram a Sant Julià de Ramis (Gironès): finalització de les obres de restauració, elaboració i col·locació del
plafó explicatiu i inauguració oficial.

Acte d’inauguració el
4 de maig de 2007 i
imatge del cartell
elaborat pel Consorci
Alba-Ter

3- Rentador del carrer Almeda de Bordils (Gironès): finalització de les obres de restauració i elaboració del plafó explicatiu.

Abans
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Després

4- Màquina de vapor de la Burés a Anglès (La Selva): finalització de les obres de restauració i adequació de l’entorn.

La restauració va
consistir en
adequar i embellir
l’entorn d’aquest
element tant
emblemàtic de la
història de la
indústria catalana
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5- Rentador de les hortes de Santa Eugènia de Girona (Gironès): finalització de les obres de restauració i elaboració del
plafó informatiu.

Abans (primera imatge) i després de la restauració
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6- Canal Industrial de Manlleu (Osona): posada en valor i senyalització dels elements més destacats al llarg del Canal Industrial.

A través de l’acció del Consorci Alba-Ter s’ha senyalitzat i explicat els elements més destacats del Canal Industrial vinculats als usos de l’aigua
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· Trobades de seguiment i tancament del projecte amb
els socis europeus:

· 28-31 Març 2007: Trobada a Torí – Ferrara (Itàlia)

· 13-15 Juny 2007: Trobada a Catalunya. Organització de la visita, juntament amb l’altre soci català, el Parc Fluvial de
les Colònies del Llobregat.
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· 27-29 Setembre 2007: Trobada de tancament del projecte a Vila Real de Santo Antonio (Portugal) + exposició patrimoni
cultural al Festival Dos Ríos.

· Justificació final en coordinació amb la Direcció General de Cultura, Identitat i Autonomia de la Regió de
Llombardia, cap de fila del projecte
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ACCIONS 2007 DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

ACCIONS 2007 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.

Les accions del 2007 s'han centrat en avançar en el procés d'implantació de la Ruta del Ter, desenvolupada a través del
Pla de Foment Turístic del riu Ter (2005-2007). La Ruta del Ter enllaça els Pirineus i la Costa Brava resseguint el riu Ter a
través de dos recorreguts, un de cicloturístic i un de senderista, que comparteixen alguns trams.

· Km. totals: 213

· Punt d'dinici: estació esquí Vallter (2.150 m)

· Punt final: Gola del Ter (0 m)

· Vegades que travessa el riu: 22

· Termes municipals: 39

· Durada: 5-7 dies

· Tipologia de camins:  vies de comunicació amb una baixa
  intensitat de trànsit i aptes per circular en bicicleta: pistes
  forestals, vies verdes, camins rals, carreteres secundàries…

· Km. totals: 250 aprox.

· Punt d’inici: Refugi d’Ulldeter (2.236 m)

· Punt final: Gola del Ter (0 m)

· Vegades que travessa el riu: 25

· Termes municipals: 40

· Durada: 8-12 dies

· Tipologia de camins: principalment s’utilitzen GR, PR, vies
  verdes, pistes forestals, camins històrics i en pocs quilòmetres
  carreteres asfaltades.
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· Senyalització de seguiment de l'itinerari compartit i el ciclable, excepte en trams no operatius

Senyalització del
recorregut
cicloturístic a
Setcases i
senyalització del
recorregut
compartit a
Colomers

· Instal·lació de plafons informatius a l'inici i al final de la ruta

Exemple del
cartell d'inici del
recorregut
ciclable i del
cartell final
d'ambdós
recorreguts



Memòria d'activitats del Consorci Alba-Ter 2007 23ACCIONS 2007 DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

· Preparació dels plafons informatius dels pobles per on passa el recorregut

· Redacció del projecte de connectivitat de la Ruta del Ter al Gironès, entre Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià
  de Ramis

· Actuacions de millora de camins per on passa la ruta ciclable: Sant Joan de les Abadesses i Torelló

· Redacció de la memòria valorada per a l'adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda

· Elaboració de material de difusió:

· Edició de dossiers professionals

· Edició del fulletó genèric i del
fulletó de la Ruta del Patrimoni
Cultural Fluvial en català
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· Preparació dels fulletons de les altres rutes temàtiques: Ruta del Patrimoni Natural, Ruta per les Inundacions Històriques,
  Ruta Literària

· Actualització de la base de dades de serveis i equipaments al llarg de la Ruta del Ter

· Disseny i preparació dels continguts del portal turístic
  de la Ruta del Ter www.rutadelter.com i altres
  aplicacions com el vol virtual de la Ruta del Ter

· Promoció i difusió de la Ruta del Ter:

· Assistència a fires nacionals i internacionals per promocionar el producte:

- Fitur - Madrid (gener-febrer 07)

- Fiets en Wandelbeurs -  Amsterdam (febrer 07)

- The Outdoor Show - Birmingham (març 07)

- Salon des Randonées - París (març-abril 07)

- Tournatur -  Düsseldorf (agost-setembre 07)

- Agrotur - Cornellà de Llobregat (novembre 07)
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· Xerrada “Experiències en la creació d'un nou producte turístic: La Ruta del Ter” en el marc de les Jornades
Objectiu Ripollès Turístic del Consorci Ripollès Desenvolupament. Ripoll, 17 de desembre de 2007

Imatges de
l’estand de la
Ruta del Ter –
Consorci Alba-Ter
a AGROTUR

La xerrada va
anar a càrrec del
gerent del Pla de
Foment Turístic,
Josep Capellà
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· Difusió als mitjans de comunicació:

- Febrer: presentació oficial de la Ruta del Ter a Girona en el marc de la cloenda del programa de formació de la
             Fundación Biodiversidad

- Presentacions i notícies en mitjans de comunicació locals
- Reportatge a la revista Ronda Iberia (abril 2007). Tiratge: 2 milions d'exemplars

En el marc del Pla de Foment Turístic del riu Ter també s'ha fet el tancament del Programa de Formació i Sensibilització
Mediambiental de la Ruta del Ter, finançat per la Fundación Biodiversidad i executat el 2006, amb l'organització de la
jornada de clausura (febrer 07) i la realització de les enquestes de satisfacció als assistents als cursos (239 assistents
en 26 accions de formació).

La jornada de
clausura, on es van
lliurar els diplomes
als assistents als
cursos, va tenir lloc
a Girona el 9 de
febrer de 2007
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ACCIONS 2007 DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACCIONS 2007 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.

Les accions en comunicació i sensibilització del 2007 s'han centrat en difondre els valors del riu Ter a través de l'exposició
de patrimoni cultural i natural del riu Ter, fer els preparatius per endegar el projecte itinerant de La setmana del Ter i
desenvolupar les tasques pròpies de l'àrea de comunicació.

· Mobilització de l'exposició del patrimoni natural i cultural del riu Ter:

Estructura Lineal:

· Celrà - Signatura protocol Departament Medi Ambient i Habitatge (abril 2007)

· Torelló - Fira Natura 2007 (maig 2007)

· Ripoll - Jornades “Anem al Riu” del GDT (juny 2007)

· Portugal, Vila Real de Santo Antonio - Festival Dos Ríos (27 al
 30 setembre 2007). Només part de patrimoni cultural

Ripoll. Vestíbul de la piscina
municipal. Jornades Anem al Riu
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Salt. Fira
d'entitats del
Projecte Dos
Rius. Estand
del Consorci,
gent omplint
les butlletes del
concurs del
Consorci Alba-
Ter i moment
de l'elecció i
lectura de la
butlleta
guanyadora

· Salt - Fira d'entitats del Projecte Rius. (29 de setembre de 2007). Aprofitant aquesta fira, el Consorci Alba-Ter va organitzar
un concurs, juntament amb el Club Piragüisme Salt-Ter, que consistia en respondre correctament 4 preguntes sobre el
riu Ter i optar a un curset gratuït d'iniciació al piragüisme per a 3 persones.
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· Cornellà de Llobregat - Agrotur (9,10 i 11 novembre 2007). Només part de patrimoni natural

· Girona - Escola Pare Coll (19 al 30 novembre de 2007)

· Vilallonga de Ter - IV Mercat de la Trumfa (8 desembre de 2007)

Vilallonga de Ter. Sala
La Cooperativa. IV
Mercat de la Trumfa

· Ripoll - Jornades Objectiu Ripollès Turístic (17 desembre de 2007)

Estructura hexagonal:

· Manlleu - Fira Artesanàlia (maig 2007)

· Salt - Mercat Aventura (juny 2007)

Salt. Mercat Aventura
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· Presentacions al territori del llibre d'aventures juvenil El tresor del Ter editat el 2006 i difusió a ajuntaments,
escoles, biblioteques i altres institucions

El llibre es va presentar en diverses poblacions com a Salt (Biblioteca municipal, 13-02-07), Girona (Llibreria Empúries,
10-03-07) o Ripoll (Sala Eudald Graells, 14-04-07).

Presentació del
llibre a Ripoll amb
la presència de
l’autor, Xavier
Margenat, i la
regidora de medi
ambient de
l’ajuntament i
representant al
Consorci
Alba-Ter, Carme
Brugarola

· Participació a les 3eres Jornades de Medi Natural de Girona

El Consorci Alba-Ter va participar en aquestes jornades organitzades cada dos anys per l'Ajuntament de Girona, amb la
col·laboració de representats de la Universitat de Girona, l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, l'Associació
de Naturalistes de Girona i professors de centres de secundària de la ciutat, amb l'aportació de material editat pel Consorci.
Les jornades van tenir lloc els dies 9, 10 i 11 de març a Girona.

· Preparació de la campanya d'educació ambiental de La setmana del Ter:

Subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de “Foment del Desenvolupament Local:
estudis i campanyes per a la promoció local”, aquesta campanya s'adreça als ajuntaments consorciats. S'han previst una
quinzena d'itineràncies durant el primer semestre de 2008. La setmana del Ter consisteix en acostar la riquesa del patrimoni
cultural i natural del riu Ter als municipis consorciats de manera gratuïta a través de diferents elements i activitats: un
acte de presentació pública, l'exposició de patrimoni cultural i natural del Ter, cartells promocionals i material de difusió i
tallers ambientals per les escoles. A finals d'any es va fer la difusió i es van començar a recollir les peticions dels ajuntaments.
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· Sortida amb els alumnes del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local de la Universitat de Girona

La sortida va tenir lloc el dia 12 de desembre de 2007 i va consistir en visitar el Molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis,
el rentador de les Hortes de Santa Eugènia a Girona i la màquina de vapor d'Indústries Burés a Anglès. Tres elements
que el Consorci Alba-Ter ha rehabilitat durant l'any 2007, juntament amb els respectius consistoris, a través del programa
europeu INTERREG III B MEDOCC.  La jornada es va clausurar a la sala l'Estació d'Anglès amb la xerrada “El Consorci
Alba-Ter: estratègia de valorització del patrimoni cultural fluvial”, que va anar a càrrec de les tècniques de projectes del
Consorci Alba-Ter.

Tres moments de la
visita: al molí de Can
Bram de Sant Julià
de Ramis, al
rentador de les
hortes de Santa
Eugènia a Girona i a
la màquina de vapor
de la Burés a Anglès

· Tasques de comunicació interna i externa:

- Edició de l'InfoTer, butlletí mensual electrònic, com a eina de
  comunicació interna i externa

- Difusió material i publicacions del Consorci, com el llibre El tresor
  del Ter i Atles ambiental i patrimonial del riu Ter

- Contacte amb els mitjans de comunicació: redacció notes de premsa,
 convocatòries i informació als mitjans de comunicació

- Actualització de la pàgina web www.albater.org
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ALTRES ACCIONS DEL 2007

· Convenis i col·laboracions:

· Signatura d'un protocol institucional amb el Departament de Medi Ambient
  i Habitatge. 28 d'abril de 2007.

L’acte de signatura va tenir lloc a Celrà
i va comptar amb la presència del

Conseller de Medi ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar

· Signatura conveni amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià
· Signatura conveni amb PRODAISA
· Conveni plurianual amb Aigües Ter Llobregat
· Col·laboració amb l'empresa tèxtil de Bescanó Grober SA per la mobilització de l'exposició de patrimoni natural i
  cultural del riu Ter

Exemples de fires (Vilallonga de
Ter i Cornellà de Llobregat) on
s'ha portat l'exposició amb el
cartell que explica el patrocini
de l'empresa Grober SA
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· Trobades

· Trobada organitzada pel Consorci Alba-Ter amb altres entitats gestores d'espais fluvials. El dia 28 de novembre de 2007
el Consorci Alba-Ter va mantenir una trobada amb representants d'entitats que s'havien interessat en conèixer el
funcionament i les pràctiques del Consorci i en tenir un intercanvi d'experiències. En concret, hi van assistir Jaume Antich,
gerent de la Mancomunitat Taula del Sènia; Josep Moragrega i Mònica Sabaté, del Consorci per a l'Execució del Pla de
Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre; Jordi Rabaneda, AODL de la Ribera d'Urgellet; Arcadi Castilló i Clara Arbués,
de l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i per part del Consorci Alba-Ter, el president
i alguns membres del Consell de Govern, així com tot l'equip tècnic. La jornada, celebrada al Museu Industrial del Ter de
Manlleu, es va completar amb una visita a aquest equipament i un dinar de clausura.

Dos moments de
la trobada que va
consistir en una
reunió, una visita
al Museu
Industrial del Ter
i un dinar de
treball

· Assembles i reunions

· Assemblea General del Consorci Alba-Ter del 5 d'octubre a Salt. Aquesta assemblea va servir per escollir el nou Consell
de Govern i nomenar els nous representants del Consorci per als propers 4 anys, per donar compte de tota l'acció duta
a terme durant el 2007 i per parlar de projectes de futur.
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Durant l'assemblea
del 5 d'octubre de
2007 es va escollir
el nou Consell de
Govern

. Pel que fa a les reunions, cal distingir les que s'han anat realitzant periòdicament a nivell tècnic per tirar endavant els
projectes de l'entitat de les que s'han realitzat a nivell de gerència i polític, tant en matèria de funcionament ordinari com
de relacions institucionals.

· Participació:

. Assistència a les reunions del procés de participació endegat per l'ACA per a la creació dels Consells de Conca

. Col·laboració amb l'equip redactor del Pla Director Urbanístic del parc patrimonial de l'Alt Ter i el Mig Ter



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

Amb la col·laboració de:

Universitat de Girona

Universitat de Barcelona

Fundació d'Estudis Superiors d'Olot

Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya
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