
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/07 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 d’octubre de 2007 
Horari:. D’¼ de 7 a 2/4  de 8  
Lloc: Centre de Cultura “Les Bernardes” de Salt 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Amer: Sra. Maria Assumpció Rey Jiménez 
Ajuntament d’Anglès: Sra. Sònia Martí Korff 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
Ajuntament de Bordils: Sr. Albert Martí Olivet  
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Bada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps Sagué 
Ajuntament de Colomers: Sr. Josep M. López Guifreu 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Josep Perich Pons (mitjançant delegació de vot)  
Ajuntament de Foixà: Sr. Josep Oliveras Galí 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre  
Ajuntament de Gualta: Sr. Marc Casadellà Amer 
Ajuntament de Jafre: Sr. Joan Bonany Vila 
Ajuntament de la Tallada d’Empordà: Sr. Josep Ferrer Vilavella 
Ajuntament de les Masies de Roda: Sr. Jordi Gros Roca (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Queralbs: Sr. Francesc Tubau Bonada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat Arrey  
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer Mora 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Esteve Franch Ginés (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada Reig 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Lluís Aymerich Viñals 
Ajuntament de Setcases: Sr. Jaume Pujol Moret 
Ajuntament de St. Bartomeu del Grau: Sr. David Pérez Besa 
Ajuntament de Sant Gregori: Sr. Anton Sunyer i Serrat 
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Sr. Xavier Pàges Coll 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Freixas 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí: Sr. Pere Rodríguez ripollès (mitjançant 
delegació de vot)  
Ajuntament de Sant Pau de Segúries: Joan Solà Galceran 
Ajuntament de St. Quirze de Besora: Sr. Pere Colom Codina (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. M. Dolors Bassa Coll 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Vic: Sr. Jaume Puig Canal (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sra. Paquita Pastoret Busquets (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal de la Selva: Sr. Josep Antoni Frias Molina/ Sra. Sónia Martí Korff 



Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Amadeu Fuente Garanger 
Consell Comarcal del Gironés: Sr. Ricard Vaqué Tàboas/ Sr. Josep M.Terrádez Vallmaña 
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Enric Perez Casas (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Josep Colomer Gaja / Sr. Lluís Bassas Portús 
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventora: Rosa Maria Melero i Agea 
 
També assisteixen a la sessió en qualitat d’oients els senyors: Joan Compte, gerent Aigües Ter- 

Llobregat (ATLL) i la Sra. Iolanda Pineda, alcaldessa de Salt, la Sra. Maria Neus Subirà Agulló 

(Aodl ajuntament de Vilallonga de Ter). 
 
Tècnics del Consorci: Remei Ferrer, gerent, Anna Serra, tècnica administrativa, Dolors Roset, 
directora de projectes, Teia Puigvert, tècnica de projectes, Marta Rudé, responsable de 
comunicació i  Josep Capellà , Gerent del Pla de Foment Turístic. 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació, els representants dels membres del Consorci 
següents: Ajuntaments de Campdevànol, Cervià de Ter, les Llosses, Masies de Voltregà, Llanars, 
Serra de Daró, St. Joan de les Abadesses, St. Jordi Desvalls, Sant Vicenç de Torelló, Sta. M. de 
Corcó, Torelló, Ullà, Ultramort. 
 
 

Ordre del dia 

 
 
1. Benvinguda. 
2. Constitució de l’Assemblea. 
3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (15 de desembre de 2006). 
4. Acord d’elecció dels càrrecs de la president/a i vicepresident/es del Consorci. 
5. Parlament d’inauguració de la legislatura a càrrec del/la president/a. 
6. Elecció dels nous membres del Consell de Govern. 
7. Aprovació dels comptes generals de l’any 2006. 
8. Informe de gestió. 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA. 
 
A l’inici de l’assemblea la taula presidencial l’ocupen el president sortint del consorci Alba Ter 
senyor Francesc Camps i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Salt senyora Iolanda Pineda en la seva 
qualitat d’alcaldessa de la Corporació que actua d’amfitriona de l’acte.  
 
Oberta la sessió per part del senyor Camps, la senyora Iolanda adreça unes paraules de 
benvinguda a tots els presents i mostra la satisfacció de l’Ajuntament de Salt i de la ciutat per 
acollir l’assemblea constitutiva dels nous òrgans de govern del consorci Alba Ter. Tot seguit  
comenta que, després de les eleccions municipals, aquesta assemblea ordinària té un cert caràcter 
constitutiu, doncs tots els municipis que formem part del Consorci, amb nous i no tant nous 
governs municipals i comarcals, tornen a refrendar la voluntat que aquest consorci tiri endavant. 



 
Aquest consorci va tenir uns inicis un tant casuals, creat des de trobades misteriosament 
coincidents, al voltant d’un riu, el Ter. Una trobada l’any 1996 entre tècnics de l’ajuntament de Salt 
(l’Andreu Bover i en Xavier Alberch) i una regidora de medi ambient de l’ajuntament de Manlleu, la 
Dolors Arumí, a Vic, en una exposició del Canal Industrial de Manlleu, va ser l’estranya 
coincidència que va portar a un camí cap la constitució del propi consorci. En aquells moments 
Manlleu volia fer un Museu Industrial del Ter i Salt el Museu de l’Aigua. 
 
Després, el treball tossut i constant del regidor de medi ambient de Salt, en Joan Vidal, 
conjuntament amb l’ajut de gent de Manlleu i els tècnics, Lluís Montge, l’Andreu Bover, la Betlem 
Parés, l’Hermínia Ordeix, i la Teresa Muñoz van fer que el projecte Alba Ter guanyés la 
convocatòria dels Projectes Terra de la Unió Europea, convocatòria de subvencions per projectes 
basats en l’ordenació del territori a partir del patrimoni natural i cultural. 
 
El Consorci Alba Ter es va constituir l’any 1998, agrupant els 47 municipis riberencs del Ter. L’any 
vinent, doncs, farà 10 anys.  
 
Malgrat tots els esforços, els inicis del Consorci han estat difícils, sobretot degut a la percepció dels 
espais fluvials per part de la població. Possiblement, venen millors moments perquè la percepció 
envers els espais fluvials està canviant, ara la gent torna a mirar els rius com a lloc d’esplai, al 
mateix temps que prenem consciència del seu funcionament ecològic i la importància com a font 
de riquesa i història dels nostre pobles. 
 
En aquest canvi el Consorci Alba Ter, amb la feina inestimable del seu president (Francesc 
Camps), que i dels seus quatre tècnics, hi ha aportat una gran tasca i cal continuar treballant per 
aconseguir més sinèrgies entorn el Ter i fer d’interlocutor entre els Ajuntaments i usuaris i les 
administracions superiors per temes referents al Ter. Porten el Ter molt dins del cor. 
 
Per tal de complir la voluntat inicial queda molt fer, el compliment dels 10 anys es presenta com 
un bon moment per reforçar els llaços del Consorci amb la societat, fent-lo més participatiu i 
reflectint les inquietuds dels municipis consorciats entorn del Ter. Al cap i a la fi, fent realitat allò 
que els Ajuntaments propers al Ter volem, tornar a mirar el riu. 
 
Acaba les seves paraules desitjant una sessió molt profitosa a tots els assistents així com una 
legislatura plena d’èxits als responsables dels nous òrgans de govern del consorci Alba Ter.  
 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El segon punt de l’ordre del dia té com a objecte la constitució efectiva de la mateixa.  A aquest 
efecte el Sr. Secretari dóna compte al plenari del Consorci que, l’art. 11 dels Estatuts d’aquesta 
entitat, disposa que l’Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants 
dels ajuntament promotors i la composició final, en funció de les incorporacions posteriors. 
 
El nombre de representants dels ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 38 (28 
membres presents i 10 delegacions de vot). Per tant i d’acord amb l’art. 17 dels estatuts que 
prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’Assemblea és de la meitat més 
ú (27) del nombre legal de membres (51) actuals, es considera vàlidament constituïda l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter per la qual cosa es pot donar inici a la sessió i així ho declara el 
secretari del consorci un cop constatades les dades efectives d’assistència. 
 
 



3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (15 DE DESEMBRE DE 2006). 
 
Seguidament es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de 
dia 15 de desembre de 2006, que és la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha cursat a tots els 
representants dels ens que constitueixen el consorci, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
 
El senyor President sortint demana si hi ha alguna al·legació o suggeriment a fer al redactat de 
l’esborrany d’aquesta acta i sinó que es passi a la votació del seu text i així es podria donar per 
aprovada. 
 
Atès que cap dels assistents expressa la seva opinió al respecte es considera l’acta aprovada per 
unanimitat. 
 
 
4.  ACORD D’ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA PRESIDENT/A I VICEPRESIDENT/ES DEL 
CONSORCI. 
 
Abans de la lectura de la proposta redactada i per part de la interventora del Consorci Alba-Ter, 
senyora Rosa M. Melero, es dona compte de l’acta d’arqueix extraordinària en motiu de la 
constituvció dels nous òrgans de govern del Consorci Alba-Ter. 
 
Seguidament el sr. Secretari presenta aquest punt de l’ordre del dia i dóna lectura a la proposta 
redactada en aquests termes: 
 
L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter va aprovar, en la seva sessió del dia 4 d’octubre de 
2003, el nomenament del sr. Francesc Camps i Sagué com a President del Consorci. Així mateix 
s’aprovà el nomenament dels srs. Pere Prat i Boix (Ajuntament de Manlleu) i Josep Muselles i Vila 
(Ajuntament de Salt) com a vicepresidents primer i segon respectivament. 
 
En data 5 d’octubre de 2007, ha tingut entrada a la secretaria del consorci l’escrit signat pel 
President pel qual es posa a disposició de l’Assemblea General de l’ens els càrrecs de tots els 
membres del consell de govern, que foren elegits en data 4 d’octubre de 2003 per tal de que es 
procedeixi a la renovació dels òrgans de govern. 
 
 
 
Presentada una candidatura unitària a l’elecció dels òrgans de Govern del Consorci i vist el que 
disposa l’art. 11.3 dels Estatuts que el regeixen, es demana de l’Assemblea General, l’adopció dels 
següents acords: 

 
Primer.- Elegir els següents òrgans de govern del Consorci Alba-Ter pel mandat fins a la 

finalització del mandat l’any 2011: 

 

 President: Sr. Francesc Camps i Sagué (alcalde del Celrà) 

Vicepresident primer: Sr. Pere Prat i Boix (alcalde de Manlleu) 

Vicepresident segon: Sr. Ponç Feliu i Latorre (regidor de l’Ajuntament de Girona) 

 



Les persones nomenades exerciran les funcions i competències que els són atribuïdes per raó del 
càrrec als Estatuts del Consorci des d’aquest mateix moment i fins al final del mandat, llevat dels 
supòsit que l’Assemblea decidís la seva renovació per vacant, renúncia o substitució. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens Locals de Catalunya. 
 
L’Assemblea General aprova els presents acords per unanimitat. 
 
5.- PARLAMENT D’INAUGURACIÓ DE LA LEGISLATURA A CÀRREC DEL/LA 
PRESIDENT/A. 
 
Un cop completada l’elecció del President del Consorci per la nova legislatura, el senyor Francesc 
Camps es dirigeix a l’assemblea general del consorci expressant en primer lloc el seu agraïment 
per la presència de tots els assistents i a tots els membres sortints del consell de govern de la 
legislatura que avui es tanca. Cita especialment la tasca extraordinària que han portat a terme els 
senyors Josep Musellas, Genís Dalmau, Carme Brugarola, Vicenç G. Cara, Maria Pujadas i Joan 
Busquets cadascun d’ells al front de les diverses responsabilitats que els van ser encomanades i 
que han portat a terme amb dedicació i rigor. 
 
Seguidament esmenta l’objectiu de redactar un pla d’actuació del consorci per aquesta legislatura i 
que es vol presentar a la propera assemblea on també s’aprovarà el pressupost i la plantilla de la 
institució. Aquest pla d’actuació constituirà el full de ruta i el disseny dels projectes que el consorci 
es fixa com objectiu en els propers anys. A continuació comenta les principals àrees de treball que 
s’ha plantejat el consorci en aquests últims anys tirant endavant alguns projectes europeus que 
ara estan en la seva fase final d’execució; projectes que han permès materialitzar la ruta 
cicloturista del Ter i que s’han concretat en altres accions incloses als INTEREG o en el projecte de 
formació finançat per la Fundación Biodiversidad. 
 
Les línies d’actuació en el futur s’han de moure estratègicament en els àmbits propis de l’actuació 
del consorci i, pel què fa a medi natural es demanarà un nou LIFE partint de les iniciatives d’alguns 
ajuntaments per adquirir patrimoni o cedir-ne l’ús (en aquest tema un dels esculls principals és la 
definició d’administracions actuants i titularitats en el domini públic d’aquests espais). Cal definir i 
actuar en la xarxa d’espais naturals al llarg del Ter per donar també cohesió a l’activitat del 
consorci. S’està treballant amb intensitat per presentar un projecte coherent a la nova 
convocatòria del LIFE que ja està en marxa. 
 
Pel què fa al patrimoni cultural el senyor Camps assenyala l’objectiu d’aprofundir en l’acció del 
Consorci en relació als usos vinculats a l’aigua d’aquest patrimoni i per això és previst de presentar 
un projecte a la convocatòria europea INTEREG III MEDOCC amb altres socis italians i grecs a fi 
d’acometre diverses actuacions que s’han posat en marxa o que es preveuen a partir de les 
peticions de diversos ajuntaments consorciats i amb l’objectiu de protegir aquests elements 
patrimonials. En relació a aquest patrimoni cultural també assenyala les accions de col·laboració 
amb el DPTOP sobre les colònies industrials del Ter el Pla director de les quals ha estat redactat 
per aquest departament i en relació  a les quals el Consorci també té voluntat de col·laborar, en la 
mesura de les seves possibilitats, per tal de posar en valor aquests elements patrimonials tant 
importants. 
 
Pertocant els objectius que el Consorci té fixats en relació a la promoció econòmica el Pla de 
foment turístic i la ruta del Ter que se’n deriva obliguen a l’explotació de l’atractiu turístic a través 
de la integració del Consorci en la Xarxa de governs locals per la diversitat que promou un treball 
en xarxa en aquesta línia. 
 



Pel què fa a l’àmbit de la comunicació, participació i sensibilització a l’entorn del riu el Consorci ha 
de procurar la màxima difusió de les exposicions itinerants així com l’explotació de mecanismes de 
promoció com ara l’edició d’un llibre de qualitat que centralitzi les accions que fins ara ha portat a 
terme el Consorci a l’entorn del riu. També caldrà treballar aspectes més petits però no per això 
menys importants com ara la difusió de la feina del Consorci a l’àmbit escolar, entitats associatives 
etc. A fi d’incidir en una nova cultura on tots els ciutadans se sentin més identificats amb el riu.  
 
Un dels reptes de futur que caldrà plantejar-se serà el d’introduir al Consorci en altres àmbits 
d’actuació com ara la gestió del cicle de l’aigua ja que hi ha molts ajuntaments petits quer cerquen 
algun organisme de gestió per fer front a les seves competències en matèria de depuració de les 
seves aigües residuals. Pel senyor Camps obrir aquests nous fronts de gestió seria un signe de 
maduresa del Consorci la qual cosa indicaria que pot plantejar-se reptes de futur més ambiciosos. 
 
Acabant la seva intervenció el senyor Camps indica que caldrà que aquestes línies d’actuació que 
ha esbossat es tradueixin en un programa d’acció del Consorci que es pugui presentar en una 
propera assemblea general i que serveixi de guia també als ajuntaments consorciats per encabir 
els seus objectius de treball a compartir amb el Consorci 
 
6.- ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN. 
 
El sr. Secretari dóna lectura a la proposta d’acord que se sotmet a la consideració de l’Assemblea i 
que s’ha redactat en aquests termes: 
 
D’acord amb els mateixos antecedents que s’han posat de manifest al punt nº 4 es proposa a 
l’Assemblea General que adopti els acords de nomenament del Consell de Govern acomplint el que 
disposen els arts. 10. e) en relació a l’art. 12 dels Estatuts del Consorci i, en conseqüència adopti 
els següents acords:  
 
Primer.- Nomenar els membres del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter pel mandat 2007-
2011, d’acord amb la següent composició: 
 

President del Consorci: Sr. Francesc Camps Sagué 
Vicepresident primer: Sr. Pere Prat i Boix  

Vicepresident segon: Sr. Ponç Feliu i Latorre 

 
 Vocals: 
  
 Sr. Àngel Ferrer i Mora - Ajuntament de Ripoll  

Sra. Maria Dolors Bassa i Coll - Ajuntament de Torroella de Montgrí  
Sra. Marta Payeró i Torró - Ajuntament de Verges 
Sr. Joan Boada i Reig - Ajuntament de Salt  
Sr. Àngel Simón i Caballero - Ajuntament de Bescanó  
Sr. Marc Prat Arrey - Ajuntament de Ribes de Freser 

 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Registre d’ens locals de Catalunya. 
 
L’Assemblea  General adopta els acords anteriors per unanimitat. 
 
 
 



7.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2006. 
 
 
Per part de la interventora del Consorci, sra. Rosa Mª Melero es dóna compte dels acords que es 
proposen d’acord amb els termes que segueixen: 
 

Compte General exercici 2006 
 
En data 17 d’abril de 2007, la Interventora va informar favorablement el Compte General, i va 
informar sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació. 
 
Tot seguit, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, la 
qual, en sessió celebrada en data 28 d’abril de 2007, el va informar favorablement.  
 

El Compte General, amb l' informe de la Comissió, es va exposar al públic, mitjançant un edicte 
que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 100, de 21 de maig de 2007  i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 118, de 17 de maig de 2007 pel termini de 
quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 

Atès que durant l' esmentat termini no se n'ha presentat cap; 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’ article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que acompanyat dels 
informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte General 
es sotmetrà al Ple de la Corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 
d’octubre. 
 
Vist l’ article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les entitats locals 
rendiran al Tribunal de Comptes el Compte General degudament aprovat. 
 
Vist l’ article 9 de la Llei  6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,  segons redacció 

donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, que disposa que les corporacions locals han de retre 
els comptes de cada exercici, directament a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de 
l’any següent al del tancament de l’exercici. 
 
Es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici de 2006, de 
conformitat amb l’informe d’Intervenció. 
  
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a l' 

exercici de 2006. 

 



Acabada la lectura de la proposta per part de la interventora del Consorci el president demana a 
l’assemblea si hi ha algun extrem a aclarir respecte a la mateixa. Atès que no es produeix cap 
intervenció seguidament es posa la proposta a votació obtenint-se el resultat de la votació 
unànime favorable de l’Assemblea General. 
 
8.- INFORME DE GESTIÓ. 
 
La gerent del Consorci Alba-Ter, la Sra. Remei Ferrer Costa, fa un repàs de les actuacions que ha 
dut a terme el Consorci Alba-Ter al llarg del 2007 amb l’ajut d’un power point que és projectat en 
una pantalla visible per a tots els assistents. Comença ensenyant un esquema de les àrees 
temàtiques d’actuació de l’entitat: patrimoni natural, patrimoni cultural fluvial, comunicació i 
sensibilització i promoció econòmica i turisme, apartat, aquest últim, que serà explicat pel gerent 
del Pla de Foment Turístic, el Sr. Josep Capellà. 
 
La Sra. Remei Ferrer explica les actuacions dutes a terme o en fase de preparació durant el 2007 
dins l’àrea de patrimoni natural com la finalització del projecte de restauració de l’espai fluvial a la 
zona esquerra de l’illa de Girona; l’eliminació de vegetació al·lòctona al municipi de Vilallonga de 
Ter, que es farà properament; les actuacions contemplades en el Pla Director de les ribes fluvials 
del riu Ter als termes municipals de Bescanó i Sant Gregori, projecte en preparació; així com la 
redacció en curs d’un projecte per presentar als ajuts europeus LIFE + 2007. La gerent continua 
amb les accions de l’àrea del patrimoni cultural fluvial i parla del projecte BLUE, iniciativa 
comunitària finançada per fons europeus del programa INTERREG III B Medocc, que s’ha tancat  
el mes de setembre amb una última trobada dels socis europeus a Portugal. El projecte ha permès 
la rehabilitació dels rentadors de Ribes de Freser, Girona i Bordils; l’adequació de l’entorn de la 
màquina de vapor de la Burés a Anglès; la restauració del Molí de Can Bram de Sant Julià de 
Ramis i l’adequació i senyalització del Canal Industrial de Manlleu. La Sra. Remei Ferrer valora molt 
positivament la participació del Consorci en aquest projecte europeu i comenta que seria bo  
participar en una propera edició per poder restaurar més elements d’interès pels municipis de les 
conques del Ter i el Freser.  
 
La gerent continua el repàs de les accions dutes a terme el 2007 parlant de l’àrea de comunicació i 
sensibilització, que des de l’agost compta amb la nova incorporació de la Sra. Marta Rudé Rull, en 
substitució de la Sra. Berta Sánchez Bonet. Es parla de la mobilització de les exposicions itinerants 
de patrimoni natural i cultural del riu Ter, que han estat a Celrà, Torelló, Ripoll, Portugal, Salt i 
Manlleu en motius de fires, jornades o actes concrets. Es parla de les properes poblacions on es 
mobilitzaran els panells lineals d’aquesta mostra i, finalment, es parla de les altres accions de 
difusió i sensibilització del territori dutes a terme com la difusió de tríptics, fulletons i els llibres El 
Tresor del Ter i l'Atles ambiental i patrimonial del riu Ter per centres de primària, secundària, 
biblioteques i altres institucions; la redacció de notes de premsa i convocatòries als mitjans de 
comunicació; les actualitzacions de la pàgina web i la redacció de l'InfoTer. 
 
La sra. Remi Ferrer finalitza la seva intervenció fent esment d’altres accions dutes a terme durant 
el 2007 com la signatura del protocol institucional amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat, les signatures de convenis de col·laboració amb Aigües de Girona, Salt 
i Sarrià i PRODAISA, la renovació del conveni plurianual amb Aigües Ter Llobregat, l’assistència a 
les reunions de l'ACA per a la creació dels Consells de Conca i la col·laboració amb l’equip redactor 
del Pla Director Urbanístic de les Colònies industrials de l'Alt Ter i el ter Mig; i dóna compte dels 
organismes que actualment col·laboren amb el Consorci Alba-Ter. 
 
A continuació, pren la paraula el gerent del Pla de Foment Turístic, el sr. Josep Capellà, que 
explica l’àrea de promoció econòmica i turisme i, més en concret, tot el derivat del Pla de Foment 
Turístic del Riu Ter, que finalitza aquest 2007 i que ha significat la creació de la Ruta del Ter. El sr. 



Capellà fa un recordatori dels objectius de la Ruta i de les característiques dels traçats per a 
ciclistes i senderistes. A continuació fa un repàs de totes les tasques que s’han dut a terme aquest 
any i les que queden per acabar de completar la ruta: la senyalització de seguiment, la instal·lació 
dels plafons d’inici i fi, la redacció del projecte de connectivitat de la Ruta del Ter al seu pas per la 
trama urbana de Girona i la realització d’actuacions de millora de camins per on passa la ruta 
ciclable. El sr. Capellà també fa referència a tot l’aspecte de difusió de la Ruta del Ter i comenta 
que s’ha creat un dossier per a professionals, s'han editat els fulletons genèric i l’específic de la 

Ruta del Patrimoni Cultural Fluvial i que s’ha posat en marxa el portal turístic www.rutadelter.cat 
amb una primera informació genèrica de la ruta, tot i que encara no és operatiu del tot. Com a 
tasques de difusió, el sr. Capellà menciona les fires internacionals que ha visitat per promocionar 
la ruta a Madrid, Amsterdam, Birmingham, París i Düsseldorf, informa que el mes de novembre 
s’anirà a Agrotur a Cornellà de Llobregat i parla de la difusió que s’ha fet als mitjans de 
comunicació, on han sortit nombroses notícies i reportatges (fa especial menció d’un reportatge 
aparegut l’abril de 2007 a Ronda Iberia, amb un tiratge pels usuaris dels avions d’uns 2 milions 
d'exemplars). 
 
Finalment, el sr. Capellà parla de les properes accions que es duran a terme, com la instal·lació de 
plafons informatius per a cada municipi, l’edició en paper de la resta de rutes temàtiques o la 
implementació de totes les funcions i continguts al portal turístic de l'itinerari, i dóna compte del 
tancament del Programa de Formació i Sensibilització per empreses turístiques i pimes de la conca 
del Ter que es va fer a finals de 2006 com a part formativa del Pla de Foment Turístic i per on van 
passar 239 assistents en 26 cursos organitzats pel Consorci Alba-Ter amb el cofinançament de la 
Fundación Biodiversidad. 
 
 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No s’han previst temes  a tractar dintre d’aquest punt i tampoc se’n plantegen, per urgència en el 
moment de la celebració de l’Assemblea General.  
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Jaume Pujol Moret representant de l’Ajuntament de Setcases 
demana que consti l’esment a la seva corporació sempre que en els documents del Consorci es 
parli del naixement del Ter o de la seva capçalera. El senyor Pere Pujolràs Freixas representant de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis posa de manifest la necessitat d’acometre una petita acció per 
recuperar el patrimoni natural situat al seu terme municipal donat que l’ajuntament té molt interès 
en trobar el finançament per salvaguardar aquest espai d’especial dificultat en el curs del riu dintre 
del seu terme municipal. Així mateix posa de manifest la necessitat d’un treball conjunt sobre el 
territori per tal d’enllaçar les diverses rutes turístiques que actualment ja estan dissenyades. 
Responent aquesta última intervenció el senyor Francesc Camps esmenta que ja hi ha un 
avantprojecte elaborat per tal de poder enllaçar aquest conjunt de rutes i que caldrà posteriorment 
planificar i coordinar la seva execució. 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, que 
signarà el president amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
El Secretari        El President 
Alfons Giol i Amich       Francesc Camps i Sagué 

http://www.rutadelter.cat/

