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PRESENTACIÓ
Aquest 2012 el Consorci del Ter ha treballat en el desenvolupament de dos projectes europeus i en la recerca de noves fonts 
de finançament de cara als propers anys. D’una banda, s’ha acabat d’executar el “Taller transfronterer de l’Aigua II” en el 
marc de la iniciativa comunitària Interreg IV A – POCTEFA, i d’altra banda, s’ha donat continuïtat al projecte LIFE + Natura 
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.

Aquest, a més, ha estat un any d’execució i posada en funcionament de nous productes al voltant de la Ruta del Ter, com la 
Ruta del Gurri, un recorregut que connecta Vic i Roda de Ter a través de Gurb i les Masies de Roda, i permet enllaçar amb la 
Ruta del Ter al pont nou de Roda de Ter. Significatiu també ha estat el projecte d’adequació i millora del tram de la Ruta del 
Ter a Sant Joan de les Abadesses que ha permès que el traçat eviti creuar pel gual inundable de la colònia Llaudet.

Tampoc podem deixar d’esmentar que el Consorci ha incorporat sis nous membres. En l’assemblea general anual es va 
ratificar l’adhesió dels ajuntaments de Molló, Pardines, Campelles, Orís, Sant Vicenç de Torelló i Tavertet. 

Enguany s’ha apostat per renovar la imatge de l’ens supramunicipal. S’ha modificat el nom, de Consorci Alba-Ter a Consorci 
del Ter, i s’han editat nous materials de comunicació partint del nou logotip de l’entitat. 

Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a terme durant el 2012 es descriuen en la 
memòria que segueix a continuació.
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI

Sant Vicenç de 
Torelló

Tavertet
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El Consorci del Ter compta amb 58 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els representants d’aquestes institucions 
durant el 2012 han estat els següents:

Amer
Anglès
Bescanó
Bordils
Campdevànol
Campelles
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
Molló
Orís
Pardines
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Roda de Ter
Salt

Sarrià de Ter
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
Sant Vicenç de Torelló
Santa Maria de Corcó
Susqueda
Tavèrnoles
Tavertet
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

Narcís Junqueras
Concepció Gelada
Pere Lluís Garcia
Jordi Barrera
Helga Pujol
Joan Dordas
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 / Lluís Sallés (des de 
l’agost de 2012)
Gaietà Garcia
Esteve Costa
Pere Prat
Josep Coma
Arnau Basco
Esteve Perpinyà
Imma Constans
Marc Prat
Jordi Munell
Roger Corominas
Rosa Pórtulas

REPRESENTANT 2012

Roger Torrent
Jordi Molinas
Jaume Pujol
Emili Benito
Anton Sunyer
Robert Fauria
Enric Palau
Josep Planchart
Marc Amagat
Pere Pujolràs
Xavier Ribas
Josep Palos
Rosa Vestit
Joan Sadurní
Sebastià Riera
Joan Mercader
Carles Banús
Antoni Molina
Manel Romans / Lluís Sabatés 
(des del març de 2012)
Genís Dalmau
Marta Payeró
Josep Rafús
Mònica Bonsoms
Ivet 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

REPRESENTANT 2012 REPRESENTANT 2012
AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS

AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS
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REPRESENTANT 2012

ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Àrea Administrativa
Anna Serra 

Àrea de Comunicació
Lídia Traveria

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Jordi Munell

Gerència
Ponç Feliu

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
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ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER

EL TER:
UN EIX DE COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER

ACTUACIONS EN EL TERRITORI

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CUTURAL

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I 

TURISME

COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
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ACCIONS 2012 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 espècies prioritàries, 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 de la convocatòria Interreg IV A – POCTEFA 2008 que s’ha portat a terme conjuntament amb el Pays 
Pyrénées-Mediterranée (actuant com a cap de fila) i el Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech. Igual 
que el Consorci del Ter són dues entitats que gestionen temes similars al volant d’un eix fluvial, en aquest cas el riu francès 
Tec. L’objectiu del projecte, que ha finalitzat a finals d’any, ha estat treballar aspectes del patrimoni natural i cultural d’ambdues 
conques fluvials, el Ter i el Tec, vinculats als usos de l’aigua. Conegut com a “Taller transfronterer de l’Aigua II” s’ha portat 
a terme entre els anys 2009 i 2012 i ha tingut un pressupost de 687.450 euros, 370.000 euros dels quals han correspost a 
actuacions del Consorci del Ter. El cofinançament rebut per part del POCTEFA ha estat del 65% del cost.

Aquest projecte ha estat 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” ha reforçat la cooperació transfronterera iniciada amb els socis de 
la Catalunya Nord el 2003 i ha potenciat la transferència metodològica i tècnica sobre el territori fluvial del Ter. Per això s’han 
realitzat actuacions de recuperació del patrimoni natural fluvial, de rehabilitació del patrimoni cultural vinculat a l’aigua, així com 
accions de difusió i comunicació de l’espai fluvial del Ter principalment lligades a la Ruta del Ter.  

Aquest 2012 el Consorci del Ter ha finançat, en part, els projectes següents:

La senyalització de la Ruta del Freser.

Treballs de manteniment de la Ruta del Ter.

La imatge i disseny web de la Ruta del Gurri i de la Ruta del Freser.

Reedició del fulletó de la Ruta del Ter amb la incorporació d’un carnet de pas.

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).

Creació de l’itinerari fluvial urbà “Viu el Riu” a Ripoll que ressegueix els trams urbans dels rius Ter i Freser al seu pas pel 
municipi i també l’espai de l’aiguabarreig. Aquest és el primer itinerari fluvial urbà i ha de servir d’exemple per altres poblacions 
on part del curs del riu transcorre dins la trama urbana.

Edició del llibre de les fonts del municipi de Ripoll.

Col·laboració en l’edició del llibre “El transvasament del riu Ter. Passat, present i futur d’una realitat incòmoda” de l’Ateneu 
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Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona.

Reedició del mapa “El Ter: un recorregut pel patrimoni vinculat als 
usos de l’aigua”.

Condicionament d’una ruta per les centrals hidroelèctriques del 
Freser entre els municipis de Queralbs i Ribes de Freser.

Condicionament i millora de l’espai riberenc del riu Ges a Torelló.

Creació i itinerància de l’exposició sobre el projecte “Taller 
transfronterer de l’Aigua II”.

Senyalització d’un itinerari a l’entorn del Pont de Malafogassa a la 
Riera Major, Vilanova de Sau.

Neteja i millora ambiental del Rec del Molí de Pals al seu pas per 
Gualta.

Creació d’un itinerari fluvial a l’entorn de l’Illa de Canet a la Tallada 
d’Empordà amb la construcció d’un mirador d’ocells i observació 
de la natura.

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.

Edició d’un joc de cartes de les set famílies dels rius Ter i Tec.

Presentació del llibre “El transvasament del Ter. Passat, present i 
futur d’una realitat incòmoda”

Construcció d’una barana de protecció de vianants en el pont de 
ferro, a VicExposició sobre el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II”
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D’altra banda, en el marc del mateix projecte s’han realitzat diferents visites de transferència de coneixement als rius Ter i Tec 
perquè els diferents socis poguessin conèixer de primera mà les actuacions desenvolupades tant pel Consorci del Ter com 
pel Pays Pyrénées-Mediterranée i el Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech. En les trobades hi van 
participar alcaldes, regidors i tècnics municipals de banda i banda dels Pirineus. Hi ha hagut quatre trobades:

Sortida a l’Alt Ter, en concret als municipis de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll per veure diferents elements de patrimoni 
cultural, com la rehabilitació dels rentadors de Can Pòlit, a Ripoll. 28 de març de 2012.

Sortida al Baix Ter, en concret als municipis de Pals i l’Estartit, per conèixer els recs vinculats al riu Ter. 20 de juny de 2012.

Sortida a la Costa Vermella, en concret a Portvendres i Banyuls de la Marenda, on es va poder visitar la riera de Vallòria 
per poder conèixer la gestió que s’hi està portant a terme per poder fer compatible el seu ús públic amb la conservació 
d’espècies prioritàries com l’aloc (Vitex agnus-castus). 3 d’octubre de 2012.

Sortida a Els Banys d’Arles, municipi vinculat al termalisme, i les Gorges de la Fou, les més estretes del món. 26 d’octubre 
de 2012.

Sortida Alt Ter, rentadors de Can Pòlit, Ripoll Sortida al Baix Ter, fotografia de grup

Sortida a la Costa Vermella, visita a la riera de Vallòria Sortida a Els Banys d’Arles
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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.

Bosc de Can Salvatella

Recuperació d’un braç a l’Illa de Pedret

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 del 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 2012 ha estat un any d’execució sobre el terreny 
del projecte després de comptar amb 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. 
Entre altres actuacions s’ha millorat el bosc de ribera, s’ha 
dut a terme el control d’espècies exòtiques invasores, s’han 
realitzat reforestacions i s’han senyalitzat les diferents zones 
d’actuació. També s’han creat zones d’inundació temporal, 
en concret s’ha recuperat la bassa de la Gorga d’en Quirze 
i creat basses temporànies al canal de la Massa, ambdues 
a Salt; s’han recuperat dos braços dins l’Illa de Pedret, a 
Girona; s’han creat basses temporànies amb bosc de ribera 
a l’Illa d’Avall, a Jafre; i s’han fet actuacions de naturalització 
i regeneració del bosc de Can Salvatella, a Girona.
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D’altra banda, s’ha portat a terme el seguiment científic del projecte, tant de flora i vegetació, com d’invertebrats aquàtics, 
qualitat de l’aigua i vertebrats (aus, amfibis, quiròpters, llúdriga). Tampoc no ha faltat la reunió de seguiment de les comissions 
executives del projecte, el 4 de juliol de 2012, en què es van donar a conèixer els informes de seguiment científic, així com 
l’estat d’execució del projecte i els seus avenços.

També s’ha donat a conèixer el projecte a la població en general i als mitjans de comunicació a través de l’organització 
de rodes de premsa i l’enviament de notes de premsa. En aquest sentit, el 7 d’octubre de 2012, Dia Mundial de les Aus, 
es va organitzar juntament amb l’Associació el Blauet una jornada divulgativa d’anellament d’ocells a les Deveses de Salt 
(zona d’actuació TER-2). A més aquesta feina ha anat acompanyada de l’actualització de l’espai web del projecte: www.
liferipariater.com i l’edició i enviament dels butlletins semestrals. En el marc de la comunicació i sensibilització s’ha editat 
un fulletó del Riparia-Ter per donar a conèixer el projecte i s’ha creat una exposició itinerant sota el nom de “BiodiversiTER: 
La recuperació dels hàbitats riparis al riu Ter”. Els dos materials han estat disponibles des del març de 2012. Respecte a 

Control invasores Bassa Massana

Gorga d’en Quirze Bassa Jafre
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La direcció general de Medi Natural també s’ha interessat 
pel Riparia-Ter. En aquest sentit, el 28 de setembre de 
2012, el director general de Medi Natural i Biodiversitat de 
la Generalitat, Sr. Josep Escorihuela, va visitar l’evolució 
dels treballs. La visita també va comptar amb la presència 
de la Subdirectora General de la Biodiversitat, Sra. Concha 
Marchante, i el Cap de Secció d’Espais d’Interès Natural de 
la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, Sr. Lluís 
Balaguer.

Jornada d’Anellament d’Ocells       

Inauguració exposició BiodiversiTER

l’exposició aquesta ha itinerat per 17 municipis del Baix Ter 
fins a finals de desembre. També hi ha hagut visites guiades, 
un total de 56, arribant a 1.069 persones. La mostra ha 
visitat els municipis de Bescanó, Salt, l’Estartit, Celrà, Flaçà, 
Fontanilles, Verges, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Julià 
de Ramis, Medinyà, Jafre, Ullà, Gualta, Sarrià de Ter, Sant 
Gregori, Bordils i Girona. D’aquests, cinc municipis acullen 
obres en el marc del projecte Riparia-Ter: Bescanó, Sant 
Gregori, Salt, Girona i Jafre. 

Senyalització LIFE + Natura “Riparia-Ter”
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Treballs de millora als boscos de ribera del Ripollès i Osona

El Consorci del 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. En aquest sentit es va arribar a un acord de col·laboració amb 
Endesa, Direcció de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible que ha aportat uns 30.000 euros per actuacions de millora 
dels boscos de ribera, aigües amunt dels embassaments, a través de diferents accions de neteja de biomassa i de potenciació 
dels boscos riparis. Aquestes actuacions s’han realitzat a diferents municipis de les comarques del Ripollès i Osona i s’han 
executat mitjançant les actuacions d’empreses del tercer sector, en concret la Fundació MAP i la Fundació TAC-Osona. Els 
treballs s’han dut a terme a finals del 2012; es va començar a treballar a mitjans d’octubre fins a principis de desembre.

Les actuacions que s’han desenvolupat són la retirada d’acumulacions de restes vegetals mortes i la millora del bosc de ribera 
per tal de millorar-ne l’estructura i així afavorir que siguin masses més estables. Per aquest motiu s’han potenciat les espècies 
autòctones a través de treballs silvícoles. Per això s’han realitzat tallades selectives que afavoreixen i diversifiquen les masses 
vegetals existents. També s’han aplicat criteris que afavoreixen un bosc de ribera ben estructurat i vigorós potenciant les 
espècies pròpies d’ambients fluvials i adaptades a la dinàmica fluvial, i s’han afavorit aquells arbres que proporcionen aliment 
o refugi a la fauna. Tenint en compte que s’ha actuat en l’àmbit fluvial s’ha treballat per evitar concentracions excessives de 
biomassa vegetal, sobretot d’aquella morta tombada que disposada en indrets propers a infraestructures com ponts i guals 
pot ajudar a provocar desbordaments i pot arribar als embassaments, provocant conseqüències negatives.

La Fundació MAP s’ha encarregat dels treballs al Ripollès i TAC-Osona dels treballs a Osona. Hi han treballat un total de 16 
treballadors d’aquests col·lectius, 8 de cada entitat.

Les zones d’actuació han estat les següents:

Pantà de Cal Gat (termes municipals de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll). Aquesta zona inclosa en l’Inventari de zones 
humides de Catalunya ha estat una de les zones on més intensament s’ha treballat. D’una banda per la gran quantitat de 
biomassa existent a la zona, i d’altra banda per la forta ventada del 28 d’octubre de 2012 que va causar destrosses importants 
a la zona i va multiplicar els treballs a desenvolupar. Les actuacions al Pantà de Cal Gat han permès la millora d’espais 
fluvials protegits, concretament inclosos a la Xarxa Natura 2000 “Riberes de l’Alt Ter” (ES5120019). Una de les espècies 
que ha resultat afavorida per les actuacions ha estat el picot garser petit. El pantà de Cal Gat, situat als plans del Guillot, al 

Per últim, destacar que la Fundación Biodiversidad dins de 
la convocatòria en règim de concurrència competitiva per 
a la realització d’activitats en l’àmbit de la Biodiversitat, el 
canvi climàtic i el desenvolupament sostenible va concedir 
a finals de desembre una subvenció de 36.611,39 euros al 
Consorci del Ter per cofinançar durant el 2013 el projecte 
LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 
(Riparia-Ter)”. Les actuacions que estaran cofinançades per 
la Fundación Biodiversidad són les relatives a l’ordenació 
d’accessos i itineraris, accions de comunicació i difusió, així 
com el seguiment científic del 2013, entre altres.

Visita del director general de Medi Natural i Biodiversitat, Sr. Josep 
Escorihuela                
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Illa de Gallifa (termes municipals de les Masies de Voltregà 
i Torelló). Les actuacions desenvolupades han estat 
principalment la retirada de les acumulacions de fusta morta 
que les successives avingudes havien anat dipositant a la 
zona, permetent d’una banda millorar la capacitat hidràulica 
del gual destaponant les zones de pas d’aigua, així com 
la retirada de grans quantitats de restes vegetals que es 
trobaven a la zona. Les actuacions s’han desenvolupat al 
voltant de la zona de làmina d’aigua i els primers metres de 
riba. L’illa del Sorral o de Gallifa és de les poques illes fluvials 
de l’Alt Ter i una de les més ben conservades. Aquest espai 
acull ambients variats i valuosos, com boscos de ribera amb 
verns, salzes blancs i freixes de fulla gran, basses temporals 
i diversos braços de riu. A través d’aquestes actuacions 
s’ha permès millorar la circulació d’aigua de la zona, evitant 
l’eutròfia que es podia produir en determinats espais per les 
acumulacions de restes i la manca de circulació d’aigua. 
D’altra banda les actuacions també han permès la retirada 
d’exemplars de cranc americà molt present a la zona.

municipi de Sant Joan de les Abadesses, és una de les zones humides de més diversitat del Ripollès. Es troba al riu Ter, 
entre les poblacions de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, en una zona on la plana d’inundació és força ampla i oberta. El 
pantà està format per una resclosa que genera una zona embassada de 15,4 hectàrees de superfície. Va ser construït per 
proveir d’aigua una minicentral hidroelèctrica situada just al costat de la resclosa. L’espai disposa d’un itinerari senyalitzat, 
que consta d’un aguait, un mirador, bancs i rètols informatius. Precisament, un d’aquests cartells informatius, el que situa la 
zona al pantà de Cal Gat, s’ha pogut renovar gràcies a la col·laboració de l’empresa Fibran. També s’ha pogut instal·lar una 
banderola a l’inici del camí perquè els visitants vegin més clar per on s’hi accedeix. D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses ha assumit les tasques de recuperació i millora de l’itinerari i de la restauració de l’aguait.

Vista del Pantà de Cal Gat Treballs a la zona del Pantà de Cal Gat

Treballs a l’Illa de Gallifa



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201218

Tram del Ter entre el Pont Nou i el Pont Vell (terme municipal de Roda de Ter).  Les actuacions han consistit en la millora 
de la capacitat hidràulica de la zona compresa entre el pont nou i el pont vell. Es tracta de la zona d’influència de la cua 
de l’embassament on es dipositen durant fortes avingudes grans quantitats de restes vegetals. S’ha treballat per evitar 
concentracions excessives de biomassa i s’ha procedit a eliminar els arbres que redueixin la capacitat de desguàs del riu. 
Aquestes actuacions han permès eliminar bona part de la vegetació existent al centre de la llera.

Acumulacions puntuals de restes vegetals mortes entre els termes municipals de Manlleu i Gurb. En aquesta zona 
s’havien detectat alguns punts d’acumulacions de restes, com a la zona de les pesqueres on s’han retirat les acumulacions 
que hi havia sota la bardissa de la riba en aquest tram.

Control de budleia a l’Alt Ter

El Consorci del Ter a través del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per portar 
a terme projectes de conservació dels espais naturals de la demarcació de Girona ha pogut portar a terme el projecte de 
control de la budleia (Buddleja daviddi) a la capçalera del riu Ter. El cost total dels treballs ha estat de 20.372 euros, la 
pràctica totalitat dels quals l’ha aportat l'entitat financera.

Les actuacions per eradicar la budleia es van iniciar el mes de desembre passat i s’han concentrat en quatre quilòmetres 
de riu en el tram comprès entre el pont del Catllar i el Torrent de la Paloma al terme municipal de Vilallonga de Ter. Les 
actuacions s’han portat a terme seguint el protocol de Control de Budleia definit pels tècnics del Consorci del Ter.

Els treballs han consistit en l’eliminació de l’espècie mitjançant l’extracció de les soques i les arrels, per evitar mitjançant 
l’eradicació del seu sistema radicular que la planta pugui rebrotar. L’operació s’ha fet amb maquinària, sempre que s’ha tractat 
d’una zona accessible i amb poc pendent. Ha consistit en lligar la base de la planta mitjançant cadenes, les quals ha estirat la 
màquina per arrencar la planta amb facilitat, ja que disposa d’un sistema radicular molt superficial. A continuació, els operaris 
han fet un repàs manual de les arrels fragmentades, que s’han arrencat i recollit. Després, s’han trossejat i apilonat les restes 
in situ i s’han cremat. 

Treballs d’eliminació de la budleia

S’ha estat molt curós en zones amb còdols grans, 
pedres grosses o blocs, perquè els fragments no 
extrets podrien fer rebrotar una nova planta. També 
s’ha tingut cura de netejar la maquinària amb la qual 
s’ha intervingut, per no propagar les petites llavors a 
altres zones.

Beneficis ambientals

El benefici d'aquest tipus d'intervencions és evitar que 
la vegetació autòctona de ribera es vegi afectada, ja que 
la budleia hi competeix i impedeix que s’estableixi i es 
desenvolupi. La budleia és una planta invasora capaç 
de reproduir-se en una àrea biogeogràfica diferent de 
la que és originària i que experimenta una expansió 
ràpida pel nou hàbitat, fet que suposa una amenaça 
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El Consorci del Ter com a ens gestor i coordinador de les actuacions de manteniment de les lleres i riberes fluvials

El Consorci del Ter ha cregut convenient aquest 2012 oferir als ajuntaments consorciats la possibilitat de ser l’ens que 
coordini les actuacions de manteniment de les lleres i riberes fluvials a través de la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta possibilitat arriba després que l’ACA hagi fet arribar una carta als municipis on s’ofereix 
la possibilitat de signar un conveni de col·laboració amb l’esmentat organisme amb la finalitat d’establir un encàrrec de gestió 
per fer aquest manteniment. Des del Consorci s’ha decidit oferir aquest servei per la visió global que té l’ens del riu Ter i 
que pot portar una homogeneïtat en la gestió; també per l’experiència al llarg de 14 anys executant nombroses actuacions 
d’aquesta tipologia i, finalment, per l’economia d’escala que suposa la realització dels treballs de forma conjunta. Aquestes 
actuacions es realitzarien a través d’empreses d’economia social del territori del Ter.

per a la diversitat biològica. Es tracta d’un arbust caducifoli o marcescent procedent de la Xina que assoleix alçàries entre 
els 2 i 5 metres. La budleia es propaga per rebrots o per llavor.

Intervenció de persones en risc d'exclusió social

Tots els treballs els han dut a terme 14 persones de la Fundació MAP, entitat social dedicada a la inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió social. En aquestes intervencions hi han treballat 4 brigades que han ajudat amb la màquina giratòria, i 
alhora han fet treballs manuals de retirada d'arrels i de restes vegetals.
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ACCIONS 2012 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, en la 
millora del tram de Sant Joan de les Abadesses a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) i en l’execució de la Ruta 
del Gurri, un dels afluents del Ter.

Millores del traçat de la Ruta del Ter: Sant Joan de les Abadesses

El Consorci del Ter ha recuperat un tram de sender 
apte per fer a peu i en bicicleta d’uns 1.300 metres 
aproximadament, que unia el Pont del Reixach amb la 
Batllia. És un indret proper a l’espai “Riberes de l’Alt Ter” 
de la Xarxa Natura 2000, i ha servit per millorar l’atractiu 
i seguretat de la Ruta del Ter ja que s’evita l’encreuament 
de carreteres i el mateix riu. El recorregut segueix el riu 
Ter per la riba dreta i millora el traçat evitant creuar a 
nivell la carretera C-26 i el gual inundable a l’alçada de la 
Colònia Llaudet. Anteriorment, en el tram de Sant Joan de 
les Abadesses, s’havia de creuar el riu Ter per un gual que 
durant la major part de l’any està inundat pel fort cabal, fet 
que suposava una barrera pel trànsit de persones a peu 
i en bicicleta. Com a alternativa, els usuaris creuaven el 
riu per un antic pont penjat de propietat privada en molt 
mal estat de conservació. En la recuperació del camí 
s’han aprofitat les terrasses i explanacions existents, 
evitant sempre que ha estat possible la formació de nous 
talussos i terraplens.

Els treballs han estat portats a terme per la Fundació MAP 
amb un cost de 34.387,38 euros, IVA no inclòs, a partir 
del projecte redactat per l’empresa EMC Enginyeria i 
gestió de projectes ambientals, s.l. Aquest import ha estat 
avançat per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
a través d’un conveni amb el Consorci del Ter. Les obres 
s’han emmarcat en el projecte “Adequació i millora de 
diversos trams de la Ruta del Ter” i s’han finançat en un Vistes del nou tram de la Ruta del Ter, Sant Joan de les Abadesses



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2012 21

95% a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2012. El cost total del projecte puja a 52.941,17 euros ja que també es 
preveuen millores de traçat a Camprodon, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls.

I és que el Consorci del Ter treballa per poder anar millorant els trams de la Ruta del Ter on les condicions físiques i 
orogràfiques condicionen l’estat adequat del traçat. En aquest sentit, l’empresa Tragsa ha redactat una memòria valorada de 
les millores que s’haurien de realitzar a nivell tècnic. D’aquesta manera el Consorci disposa d’un projecte global per presentar 
a futures línies d’ajut.

Ruta del Gurri

El Consorci del Ter ha executat aquest 2012 els treballs 
d’adequació de la Ruta del Gurri, una actuació inclosa en 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel 
període 2008-2012, amb un import de 77.211,42 euros, el 
95% finançat pel PUOSC i la resta pels ajuntaments de Vic, 
Gurb, les Masies de Roda i Roda de Ter. Les obres les ha 
realitzat l’empresa Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.-TAC 
OSONA. 

El traçat, bidireccional, de 12 quilòmetres i mig uneix Vic 
i Roda de Ter, i es pot fer tant a peu com en bicicleta. La 
Ruta del Gurri transcorre per Vic, Gurb, les Masies de Roda 
i Roda de Ter. 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. El 
traçat que s’ha prioritzat ressegueix el curs fluvial del Gurri 
a través de camins existents propers a l’espai fluvial del riu.

Els treballs han consistit 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’una escullera de protecció del sender 
al terme municipal de Vic i la passera sobre el riu Gurri al 
terme municipal de Gurb.

Situat al bell mig de la Plana de Vic, el Gurri neix a Seva, 
als vessants nord-occidentals del Matagalls i, després 
de recórrer uns 15 quilòmetres, desemboca al riu Ter, al 
municipi de les Masies de Roda. Amb un recorregut en 
sentit sud-nord, 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. Històricament les seves 
aigües s’havien utilitzat per les adoberies de Vic. Diferents fotografies de la Ruta del Gurri
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A la web de la Ruta del Ter s’ha habilitat un enllaç amb la Ruta del Gurri a www.rutadelter.cat/gurri.

El Consorci del Ter, a més, ha aprovat convenis amb els ajuntaments per on transcorre el traçat pel manteniment de la ruta.

Redacció d’un inventari de les fonts de la Ruta del Ter en conveni amb la Fundació Agbar

El Consorci del Ter ha pogut elaborar un inventari de les fonts de la Ruta del Ter, en el seu vessant ciclista, gràcies a un 
conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar, firmat el 10 de juliol de 2012, pel president del Consorci, Sr. Jordi Munell i 
la gerent de la Fundació Agbar, Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile. L’inventari s’ha realitzat a través de la Universitat de 
Girona, en concret l’estudi l’ha portat a terme la geògrafa Ester Batlle i té una doble utilitat, conèixer els punts d’aigua propers 
a la Ruta perquè els usuaris coneguin on poden refer-se o avituallar-se  i saber el patrimoni del què es disposa.  

En total s’han inventariat 164 fonts, distribuïdes entre 38 municipis i 5 comarques. L’inventari recull aquelles fonts a peu de la 
Ruta del Ter, i com a màxim allunyades un quilòmetre, si s’ha considerat que es tractava d’un lloc d’interès. S’han realitzat 14 
sortides de camp i s’han recollit les següents dades de cada punt d’aigua: curs fluvial (riu/xarxa), coordenades UTM, accés, 
observacions (per exemple, si es tanquen a l’hivern per les gelades), la potabilitat i una fotografia. Destaca que el 75% de les 
fonts inventariades estan connectades a les xarxes municipals d’aigua potable i el 25% són fonts naturals, que en general 
garanteixen un raig d’aigua fresca bona part de l’any, però la majoria d’elles no estan controlades per part dels ajuntaments. 
En l’inventari de punts d’aigua s’ha elaborat una base de dades georeferenciada que serà una nova capa de cartografia de 
punts que s’afegirà al Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de la Ruta del Ter. 

Diferents fotografies de la Ruta del Gurri
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Signatura conveni Fundació Agbar Font del Sot de les Branques, restaurada

D’altra banda, mitjançant el mateix conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar, s’ha pogut adequar la Font del Sot de 
les Branques a Susqueda, així com senyalitzar-la adequadament. 

Accions de difusió al voltant de la Ruta del Ter

Promoció a través del Facebook de les novetats al voltant de la Ruta del Ter, on es compta amb més de 5.000 seguidors 
i seguidores.

Actualització de la pàgina web de la Ruta del Ter: www.rutadelter.cat i posada en marxa de l’enllaç a la Ruta del Gurri: www.
rutadelter.cat/gurri.

Emissió d’un reportatge a l’Espai Terra de Televisió de Catalunya sobre la Ruta del Ter, el 28 de maig de 2012.

Gravació programa Espai Terra
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Participació de la Ruta del Ter

La Ruta del Ter ha participat a:

Al tercer Workshop Interclubs de Producte organitzat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), el 20 d’abril de 2012 a Fira 
de Barcelona.

La fira Tournatur a Düsseldorf, la fira de turisme actiu més important d’Alemanya, on es donen a conèixer al visitant rutes 
de senderisme i cicloturisme. Del 31 d’agost al 2 de setembre de 2012.

La Ruta del Ter a la fira Tournatur, a Düsseldorf
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ACCIONS 2012 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 del 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 quarta edició del préstec del llibre “El tresor del 
Ter”, una campanya adreçada a les escoles de la conca, d’educació i sensibilització. A més, cal destacar la renovació de la 
imatge del Consorci, amb l’aposta pel nom Consorci del Ter i l’edició d’un nou logotip.

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. 2011.

Renovació del logotip del Consorci del Ter.

Inici del tràmits amb la Diputació de Barcelona per la renovació de la pàgina web 
que incorporarà el nou domini www.consorcidelter.cat.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de 
premsa -un total de cinc- i redacció i enviament de notes de premsa -un total 
de dinou-.

Presentació de les obres de la Ruta del Gurri als mitjans de comunicació
Roda de premsa de presentació de la moció sobre el procés de licitació 
d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
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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 quarta 
edició.

El curs 2011-2012 el llibre ha anat a les escoles: CEIP Doctor Sobrequés, Bescanó; 
Escola Montjuïc, Girona; Escola l’Esquirol-ZER Vall del Ter, Ogassa; CEIP Doctor Robert, 
Camprodon; Les Basseroles, Sant Miquel de Balenyà-Seva; Escola Pedra Blanca, La 
Pera; Escola Vedruna, Ripoll; Escola Vall del Ges, Torelló i; CEIP Pompeu Fabra, Anglès. 

El curs 2012-2013 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: CEIP Doctor Joaquim 
Salarich, Vic; CEIP Doctor Sobrequés, Bescanó; CEIP Sentfores, Vic i; Escola El Rajaret, 
Bellcaire d’Empordà.

Des del curs 2009-2010 i fins al curs acadèmic 2011-2012 el llibre l’han pogut gaudir 34 
escoles de la conca del Ter, arribant a més de 700 nens i nenes. Entre les escoles que 
cada any han sol·licitat el préstec hi ha el CEIP Doctor Robert de Camprodon, el CEIP 
Pompeu Fabra d’Anglès i el CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó.

Martinet esperant oportunitat, de Joan Carles Rovira

Participació en el 25è Concurs de Fotografia Naturalista 
2012 organitzat per l’Associació Naturalistes de Girona i 
l’Ateneu Naturalista de Girona, on aquest any s’ha incorporat 
una nova categoria: “Riu Ter”, premiada des del Consorci 
del Ter. Es buscaven fotografies que reflectissin aspectes 
relatius al paisatge fluvial i el patrimoni natural del riu Ter i 
els seus afluents. En la categoria “Riu Ter” hi va haver 32 
participants i el primer premi va ser per Joan Carles Rovira 
amb la fotografia “Martinet esperant oportunitat”. El segon 
premi se’l va endur Jofre Ferrer Pumarola per “Arbres i 
riu” i el tercer va ser per José Manuel Garcia Sánchez per 
“Arboleda”.

Portada del llibre “El tresor del Ter”
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Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Organització de sessions temàtiques amb institucions i entitats per aportar el seu punt de vista a la realitat de l’ens 
després d’haver realitzat l’estudi “Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial del Ter, en el 
context social, econòmic i financer actual” per part de l’empresa MCRIT. S’han organitzat un total de tres tallers temàtics 
sobre: patrimoni natural, patrimoni cultural i promoció econòmica i turisme.

Participació a la taula rodona “El cabal d’aigua del Ter” organitzat pels Amics de la UNESCO de Girona, el 5 de juny de 
2012.

Assistència a un grup de treball sobre els espais naturals transfronterers a Puigcerdà, organitzat pel Parc Natural 
Regional del Pirineu Català per explorar vies de col·laboració per al proper programa POCTEFA 2014-2016. Els dies 7 i 
12 de juny de 2012.

Presentació d’una ponència al curs organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat “Formació en projectes 
europeus per a entitats del tercer sector ambiental de Catalunya” sobre el programa de cooperació territorial Interreg, el 
4 de juny de 2012.

Col·laboració en la presentació del llibre “La Batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà, el 2 de juliol de 2012 a la Fundació Valvi 
de Girona.

Presentació d’una conferència al seminari “Les estratègies ambientals en clau de desenvolupament local” organitzat per 
la Diputació de Barcelona, el 10 de juliol de 2012.

Xerrada sobre els projectes del Consorci del Ter a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, el 20 d’agost de 2012.

Xerrada Universitat Catalana d’Estiu a Prada
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Xerrada sobre el Consorci del Ter i la Ruta 
del Ter a Camprodon, el 29 d’agost de 2012.

Organització d’una visita al Vapor de la Burés 
d’Anglès en el marc del congrés mundial de 
blocaires del Patronat de Turisme Costa 
Brava-Girona, el 24 de setembre de 2012.

Assistència a la jornada “Aigua, Usos i 
Coneixements” organitzada per la Fundació 
Agbar i la Universitat de Vic, el 16 d’octubre 
de 2012.

Participació en la jornada sobre ocupació i 
emprenedoria als espais naturals organitzada 
per la Diputació de Barcelona al Castell de 
Montesquiu, el 18 d’octubre de 2012.

Presentació de la ponència “El Consorci 
Alba-Ter. Una experiència per la gestió del 
riu Ter” en el marc d’un workshop a l’Alguer 
per donar a conèixer l’ens, els seus objectius, 
funcionament i projectes, els dies 16 i 17 de 
novembre de 2012.

         

               

      

      

Xerrada a Camprodon

Visita al Vapor de la Burés
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ALTRES ACCIONS DEL 2012

Presentació de projectes

Convocatòria LIFE + Natura. Presentació del projecte “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa 
Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”

El Consorci del Ter junt amb el Consorci de l’Estany, que actua de coordinador, i altres socis, han presentat el projecte 
“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” a la nova 
convocatòria LIFE de la Unió Europea. El projecte té un pressupost total de 1.905.942 euros i es coneix amb l’acrònim LIFE 
Potamo Fauna. Els altres socis que hi participen són el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana, Amics de la Tortuga de l’Albera i Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea. 

La convocatòria està pendent de resolució.

Presentació del projecte “Support to Transnational Thematic Tourisme Products as a Means of Enhancing 
Competitiveness and Sustainability of European Tourism”

El Consorci del Ter s’ha presentat a la convocatòria del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Comissió Europea 
junt amb set socis més de cinc països diferents –Anglaterra, Espanya, Eslovènia, Holanda i Hongria- per portar a terme el 
projecte “Support to Transnational Thematic Tourism Products as a Means of Enhancing Competitiveness and Sustainability 
of European Tourism”. El cost total del projecte és de 274.110,28 euros i la part del Consorci del Ter Ter puja a 52.100,01 
euros. El període d’execució aniria del gener del 2013 fins al juny del 2014.

El projecte, de turisme i promoció econòmica, recull quatre eixos importants: la creació d’una marca de qualitat de turisme 
de natura, la realització d’una plataforma digital d’intercanvi entre empreses turístiques, l’impuls a la creació de paquets 
comercialitzables basats en els recursos naturals del territori, i la transferència de coneixements entre tots els socis.

La convocatòria finalment va ser denegada.

Sol·licitud d’una subvenció de l’Eurodistricte per tirar endavant la memòria “Els recs històrics, una realitat 
transfronterera per valoritzar. Prospecció i disseny d’una estratègia transfronterera de dinamització i valorització 
territorial”

El Consorci del Ter vol tirar endavant el projecte “Els recs històrics, una realitat transfronterera per valoritzar. Prospecció i 
disseny d’una estratègia transfronterera de dinamització i valorització territorial” a través d’una subvenció de l’Eurodistricte 
per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer 2012. El projecte vol crear un nou marc 
de cooperació transfronterera articulada a l’entorn de la valorització dels recs històrics vinculats al rius Ter, Tec i Tet i que 
transcorren per les planes del Rosselló i l’Empordà (Baix Ter). Aquesta línia d’acció que impulsa el Consorci també intenta 
donar resposta a les demandes del territori i dels municipis del Baix Ter, fruit de l’execució de dos projectes de millora de les 
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infraestructures de regadiu que comporten el soterrament dels regadius deixant els recs històrics sense una de les seves 
principals funcions i posa en perill el seu manteniment com a cursos d’aigua que travessen la plana. El projecte, liderat pel 
Consorci del Ter, té el suport de dos organismes francesos amb els quals treballa de manera estable des del 2003, el Pays 
Pyrénées-Méditerranée i el Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech.

El projecte es localitza en els trams baixos dels cursos fluvials del Tec i la Tet (França) i el Ter (Catalunya). Territorialment 
formen part de l’Espai Català Transfronterer i són dos territoris amb una configuració paisatgística i orogràfica similar i 
simètrica a banda i banda de la frontera. 

El rius, en aquest cas el Ter, el Tec i la Tet, amb els pas de generacions i cultures, tenen artèries d’aigua que no són 
pròpiament naturals. Són canals i recs que recorren en paral·lel transsectes de riu més o menys prolongats i configuren 
una trama més o menys complexa i allunyada del riu. Juntament amb les rescloses i els mecanismes hidràulics ideats per 
controlar i regular el cabal circulant d’aigua, els canals i recs han estat projectats al llarg de la història, per regar camps de 
conreu, per impulsar molins, per generar electricitat, etc. Sovint tenen un origen medieval i al llarg dels anys han contribuït a 
definir el paisatge característic de les planes fluvials. 

El termini d’execució d’aquest projecte és d’un any i el pressupost és de 18.000 euros, el 50% dels quals es finançarien a 
través de l’Eurodistricte.

La subvenció finalment ha estat concedida.

Convocatòria Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Presentació 
del projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter: una oportunitat per a la innovació en l’ocupació social a través 
de l’economia verda i la valorització del territori”

El Consorci del Ter s’ha presentat a la convocatòria Projectes Innovadors i experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) amb el projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter: una oportunitat per a la innovació en l’ocupació 
social a través de l’economia verda i la valorització del territori”. L’objectiu principal que persegueix és posar les bases per 
endegar i desenvolupar una proposta innovadora, a través de la creació d’un clúster, que sigui capaç de generar negoci amb 
valor social aplicada a un eix territorial definit pel curs fluvial del Ter que té un elevat potencial de generar riquesa i ocupació 
partint de recursos endògens i apostant per la seva valorització.

Es vol incidir i donar resposta a les realitats detectades al territori treballant en xarxa, i afavorint directament a conservar 
i mantenir el territori fluvial en base a treballs vinculats a l’economia verda (treballs forestals de neteja de riberes fluvials, 
generació de biomassa, manteniment de senyalització de productes turístics sostenibles, manteniment de rutes...), donar 
resposta allà on no arriba l’administració competent per dificultats conjunturals, donar solucions a les empreses socials del 
territori del riu Ter per poder continuar oferint treballs de qualitat basats en l’economia social i que afecten a un nombre molt 
important de persones amb discapacitats o que tenen risc de patir exclusió social i aprofitar les sinèrgies empresarials en 
relació a la responsabilitat social i vincular-les envers el territori del Ter. 

La proposta s’estructura en set projectes concrets: 1) identificació de les entitats socials sense afany de lucre del territori 
fluvial del Ter i proposta concreta de formalitzar la seva pertinença en el clúster; 2) anàlisi de la fórmula legal més convenient 
per a la creació i formalització del clúster; 3) detecció, anàlisi i determinació dels sectors emergents en el territori del Ter 
vinculats als green jobs i la valorització del territori i que seran objecte de l’ocupació que es generarà en el marc del clúster; 
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4) organització d’un workshop anomenat InnovaTer per tal que esdevingui un espai de trobada entre les empreses socials 
que formen part del clúster i les empreses i administracions susceptibles de contractar treballs al clúster; 5) captació de nous 
segments de mercat per les empreses que integren el clúster; 6) elaboració d’un Pla Estratègic de funcionament del clúster 
durant el trienni 2014-2016; i 7) creació d’una plataforma web que serveixi tant per difondre el clúster cap a l’exterior com 
intern de comunicació entre les empreses integrades.

El Consorci ha sol·licitat una subvenció de 44.550 euros per poder tirar endavant el projecte que compta amb el suport 
explícit de les empreses socials Fundació MAP, TAC Osona i Fundació privada Onyar-la Selva.

La subvenció finalment ha estat concedida parcialment amb un import de 19.500 euros del total del projecte que s’ha 
acceptat per un import de 26.000 euros, fet que permetrà dur a terme bona part de les accions previstes.

Convocatòria 2012 d’eficiència en l’ús dels recursos de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Presentació del projecte 
“Creació d’una Xarxa de territoris mediterranis de l’aigua a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània”

El Consorci del Ter ha presentat el projecte “Creació d’una Xarxa de territoris mediterranis de l’aigua a l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània” amb l’objectiu de constituir un marc de treball estable, permanent i interregional que tracti l’element aigua 
de forma transversal i que abordi les diverses dimensions que presenta el concepte aigua com a element multidisciplinar 
(dimensió social, econòmica, ecològica, recerca...). Aquesta xarxa tindrà la missió d’esdevenir un punt de referència a nivell 
euroregional en matèria d’aigua. 

Els socis que conformen el projecte són organismes públics, implicats directament en la temàtica de l’aigua però des de 
vessants diferents. Hi ha dos consorcis, el Consorci del Ter (que actua de cap de fila) i el Syndicat Intercommunal de Gestion 
et d’Aménagement du Tech. També forma part del projecte el Consorci de la Costa Brava, i dues universitats, la Universitat 
de Girona i la Universitat de les Illes Balears. 

El projecte té un import de 54.000 euros i la subvenció sol·licitada a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània és del 60% de l’import.

La convocatòria està pendent de resolució.

Col·laboració amb altres administracions

Suport a l’Ajuntament de Girona per garantir el cabal d’aigua del Ter a través d’una moció que va aprovar el seu plenari per 
unanimitat en data 13 de febrer de 2012.

Elaboració d’informes sobre diferents actuacions que afecten el riu Ter a petició de l’Oficina d’Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Altres

Adhesió de sis nous membres: Molló, Pardines, Campelles, Orís, Sant Vicenç de Torelló i Tavertet, ratificats en l’Assemblea 
General del 19 de desembre de 2012 a l’Ajuntament de Ripoll.

Aprovació d’una moció sobre el procés de licitació de la gestió del servei d’abastament d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL). 
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Aquesta moció sol·licita a la Generalitat que el Consorci del Ter estigui informat del procés que regirà la contractació de la 
gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat que es va iniciar el 24 de juliol i que, independentment de la 
tipologia de gestió que s’acabi definint, no suposi una reducció dels cabals del riu Ter. La moció també emplaça als partits 
polítics representats al Parlament de Catalunya a modificar la llei de 1959 referent al riu Ter i que contempli els acords del 
“Compromís amb el Ter”. A més, el document també demana al Govern de la Generalitat que traslladi aquest posicionament 
del Consorci del Ter a les empreses que es presentin al procés de licitació, i per últim, que el greuge històric, ambiental i 
social cap al territori del Ter com a conca cedent, sigui compensat. 

Aprovació d’un conveni amb la Universitat de Girona per acollir estudiants en pràctiques.

Visita d’un grup de professors de la Universitat de Kyoto al Consorci del Ter, el 27 de març de 2012.

Visita a diferents empreses a la recerca de finançament: Esteve Química, Agbar, Endesa, Fibran, Fonter, Medichem, Gas 
Natural, Enplater, Aigües Ter-Llobregat, Nestlé, Agualogy, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Prodaisa, Laboratoris 
Hipra, Abertis, Càrniques Baró, Fundació Catalunya Caixa, Vall de Núria, La Caixa i diverses centrals hidroelèctriques del 
Ripollès i Osona. 

S’ha mantingut el contacte amb la Direcció General de Medi Natural, la Subdirecció General de Turisme, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Direcció General d’Urbanisme, la Diputació de Girona, 
la Diputació de Barcelona, Dipsalut, el Departament de Sanitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània, el Syndicat du Tech, el Pays Pyrénees Mediterranée, la Universitat de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, 
el Consorci de les Gavarres, el Consorci de l’Estany, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consorci de la Costa 
Brava i el Consorci Terra de Pas, entre altres.

També s’han mantingut reunions amb diferents entitats naturalistes i ambientalistes del territori com l’Ateneu, Grup Juvenil, 
Cultural i Naturalista de Girona, l’Associació de Naturalistes de Girona, el Grup de Naturalistes d’Osona, Galanthus, Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis, CEA Alt-Ter i l’Associació El Blauet.
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DADES ECONÒMIQUES 2012

INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts del Consorci del Ter aquest 2012, 390.131,32 euros?
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DESPESES

Durant el 2012 s’han reconegut obligacions per valor de 803.900,07 euros, en els conceptes següents:

Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?
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Seu administrativa
Museu del Ter
Passeig del Ter, 2 
08560 – Manlleu
Tel. 93 850 71 52
administracio@consorcidelter.cat
comunicacio@consorcidelter.cat 

Seu tècnica
Factoria Cultural Coma-Cros
C/Sant Antoni, 1
17190 – Salt
Tel. 972 40 50 91
gerencia@consorcidelter.cat
projectes@consorcidelter.cat

Amb la col·laboració de:


