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PRESENTACIÓ

Aquest 2013 el Consorci del Ter ha treballat en la finalització de dos importants projectes europeus i en la recerca de noves 
fonts de finançament de cara als propers anys. D’una banda, s’ha tancat el “Taller transfronterer de l’Aigua II” en el marc 
de la iniciativa comunitària Interreg IV A – POCTEFA, i d’altra banda, s’ha finalitzat el projecte LIFE + Natura “Recuperació 
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. També s’ha posat en marxa la “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”, projecte presentat a la 
convocatòria Projectes Innovadors i Experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la qual es va 
obtenir finançament. 

Al llarg de l’any, a més, s’ha impulsat decididament el projecte per a crear una xarxa de rutes d’afluents que connecten amb 
la Ruta del Ter. En concret s’ha inaugurat la Ruta del Gurri i la Ruta del Freser. També s’ha presentat 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. D’aquesta manera, anem millorant els darrers “punts negres” que queden al llarg de la Ruta del Ter, per 
fer-la més segura i més atractiva per als seus usuaris. Cal destacar, també, una nova acció de promoció de la Ruta del Ter 
com és la primera edició del Repte del Ter en BTT.

Tampoc podem deixar d’esmentar que el Consorci ha incorporat un nou membre. En l’assemblea general anual es va ratificar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Montesquiu, el qual completa la pràctica totalitat dels municipis riberencs del Ter, com a ens 
associats dins el nostre consorci. 

Si bé ha estat un any amb alguns ajustaments de personal, la feina que s’ha fet ha estat molta, amb una excel·lent implicació 
dels ajuntaments i una dedicació dels treballadors que ha permès trobar noves fonts de finançament, i alhora poder tancar els 
projectes existents i encetar-ne de nous; uns projectes il·lusionants que permetran al nostre territori trobar noves oportunitats 
de desenvolupament turístic i econòmic, tot vetllant per la divulgació i preservació del nostre patrimoni natural i cultural.

Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a terme durant el 2013 es descriuen en la 
memòria que segueix a continuació.

Jordi Munell, President del Consorci del Ter
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta amb 58 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els representants d’aquestes institucions 
durant el 2013 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
L'Esquirol

Les Llosses
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Llanars
Manlleu
Molló
Montesquiu
Orís
Pardines
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll

Roda de Ter
Salt
Sarrià de Ter
Serra de Daró
Setcases
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
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 Junquera
Concepció Gelada
Pere Lluís Garcia
Jordi Barrera
Helga Pujol / Jaume Garcia (des de 
febrer de 2013)
Joan Dordas
Esteve Pujol
Meritxell Martín / Daniel Cornellà 
(des de maig de 2013)
Héctor Ugalde
Josep Manuel López
Josep Perich
Josep Oliveras
Maria Carme Ricart
Jordi Fàbrega
Núria Casadellà
Joaquim Espona
Joan Bonany
Marc Soler
Josep Ferrer
Sebastià Riera / Àlex Montanyà 
(des d’octubre de 2013)
Josep Llimós
Lluís Sallés
Gaietà Garcia
Esteve Costa
Pere Prat
Josep Coma
Elisabet Ferreres
Arnau Basco
Esteve Perpinyà
Imma Constans
Marc Prat
Jordi Munell

Roger Corominas
Rosa Pórtulas
Roger Torrent
Jordi Molinas
Jaume Pujol
Anton Sunyer
Robert Fauria /Carles Testart 
(des d'abril de 2013)
Enric Palau
Josep Planchart
Marc Amagat
Pere Pujolràs
Xavier Ribas
Josep Palos
Rosa Vestit
Joan Sadurní
Joan Mercader
Carles Banús
Antoni Molina
Lluís Sabatés 
Genís Dalmau
Marta Payeró
Josep Rafús
Mònica Bonsoms
Ivet Font
Miquel Viel
Miquel Pallés
Moisès Garcia i Eduard 
Adrobau
Joan Català / Francesc Puig (des 
d’abril de 2013) i Josep López
Josep Perich i Jordi Corominas
Miquel Rovira i Marc Prat / Joan 
Manso (des de juny de 2013)
Salvador Baroy i Mercè Puntí

REPRESENTANT 2013 REPRESENTANT 2013
AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS

AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Àrea Administrativa
Anna Serra 

Àrea de Comunicació
Lídia Traveria
Ester Batlle

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Jordi Munell

Gerència
Ponç Feliu

Àrea de Projectes
Teia Puigvert 

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



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2013 9

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



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201310

ACCIONS 2013 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’Amenagement du Tech. Igual 
que el Consorci del Ter són dues entitats que gestionen temes similars al voltant d’un eix fluvial, en aquest cas el riu nord-
català Tec. L’objectiu del projecte, que s’ha justificat aquest 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 2013 des del Consorci del Ter s’han acabat de tancar les 
actuacions següents:

La inauguració de la Ruta del Freser amb el condicionament d’una 
ruta per les centrals hidroelèctriques del Freser entre els municipis 
de Queralbs i Ribes de Freser.

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

La inauguració 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. Presentació campanya “Viu el Riu”, Ripoll
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Nou fulletó de la Ruta del Ter

La 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.

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

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)” ha tingut per objectiu principal la recuperació 
de l'hàbitat de ribera, especialment boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) (Hàbitat 91E0*), salze (Salix spp.) i àlber 
(Populus alba) (Hàbitat 92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170*). El projecte també ha ordenat i controlat 
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.
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Planter pel Riparia-Ter    Reforestació

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

El projecte ha tingut un cost de 823.705,15 euros, dels quals el 50% els ha finançat la Unió Europea a través del programa 
LIFE + Natura.

El 2013 ha estat l’any de la finalització dels treballs, per la seva posterior justificació. Els boscos de ribera del riu Ter han 
patit greus alteracions en la major part de la conca. En molts trams hi  trobem boscos empobrits que sovint es limiten a una 
estreta franja al marge del riu i amb signes importants de degradació tant pel que fa a la composició, estructura i vigorositat, 
com a la nombrosa presència d’espècies invasores i abocaments incontrolats. A més, moltes vegades, la morfologia de la 
llera i els marges també està alterada afectant l’àrea d’implantació del bosc de ribera. La millora dels boscos en aquests 
espais s’ha efectuat a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. S’ha actuat en més de 75 
hectàrees. En les actuacions s’han aplicat criteris per afavorir un bosc de ribera ben estructurat i vigorós. S’han potenciat 
les espècies autòctones pròpies dels ambients fluvials i adaptades a la dinàmica fluvial. Les plantacions de bosc de ribera 
s’han fet a partir de materials forestals de reproducció recollits durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011. Els materials 
utilitzats s’han extret de la regió de procedència número 10 Litoral Català. Sempre que ha estat possible el material ha 
procedit de zones autoritzades del mateix Ter o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació. També, bona 
part dels esforços del projecte s’han destinat a efectuar controls d’espècies exòtiques invasores. A través d’aquests treballs, 
d’una banda s’ha volgut recuperar aquells espais de ribera amb major potencial de recuperació de la vegetació autòctona, 
i d’altra banda s’ha perseguit establir protocols d’actuació que descriuen metodologies, tractaments, resultats, efectes 
sobre el medi ambient i la seva viabilitat tècnica i econòmica. Les espècies amb les quals s’ha treballat són: el negundo 
(Acer negundo), l’ailant (Ailanthus altissima), la canya (Arundo donax), la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), la troana 
(Ligustrum japonicum) i altres espècies com el bambú.
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Control invasoresControl invasores

Creació de basses a la zona de la Massana (Salt) Ampliació de la Gorga d’en Quirze (Salt)

La recuperació de zones d’inundació temporal també s’ha portat a terme. Un dels objectius del projecte era la recuperació de 
l’hàbitat de llacunes temporals mediterrànies (3170*) ja que aquestes basses constitueixen un hàbitat molt escàs a nivell local 
i europeu. Les actuacions portades a terme han permès la recuperació de sis zones humides en antics braços del riu Ter amb 
una grandària mitjana de 1375 metres quadrats i amb una superfície total de 0,82 hectàrees. S’han creat tres basses a Salt, 
dues de les quals depenen de l’aigua del canal de la Massana. L’altra bassa es troba a la zona de l’Aiguamoll d’en Quirze. 
Al municipi de Jafre, concretament a l’Illa d’Avall, s’hi han creat tres basses més. Amb aquestes actuacions s’han potenciat 
els hàbitats d’inundació temporal per tal de recuperar-ne els éssers vius que en depenen. Són ambients especialment 
importants per als amfibis i molt rics en invertebrats aquàtics i plantes halòfites, així com un bon refugi pels ocells d’aiguamoll. 
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Vista des de l’aguait

Ordenació d’ús públic 

D’altra banda, s’ha de destacar l’actuació d’ordenació de l’ús 
públic. L’accés lliure comporta en alguns punts d’afluència 
massiva de persones afectacions sobre els hàbitats i les 
espècies, a causa de l’excés de trepig, la molèstia sobre 
la fauna salvatge, o activitats com l’abocament de deixalles 
i l’abandonament d’animals domèstics. Per compaginar 
les diferents activitats d’ús públic que s’hi porten a terme, 
s’han executat actuacions d’ordenació d’accessos per evitar 
la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència 
de l’elevada freqüentació humana, sobretot a les àrees 
suburbanes. Així doncs, s’ha limitat l’accés rodat a totes 
les zones, exceptuant vehicles de serveis o autoritzacions 
concretes. Quan ha calgut s’han instal·lat barreres i pedres 
per dissuadir-ne l’accés motoritzat. 

En relació a l’ordenació de l’ús públic s’han creat dos itineraris 
de descoberta del patrimoni natural de l’espai “Riberes del 
Baix Ter” que fomenten un ús públic compatible amb la 
protecció dels hàbitats i valors de la zona, al mateix temps 
que els donen a conèixer. L’itinerari de descoberta de l’Illa 
de la Pilastra fa aproximadament un quilòmetre i disposa 
d’un aguait per a l’observació de fauna fluvial. I l’itinerari 
de l’Illa d’Avall recorre els espais més singulars –aprofitant 
traçats existents- amb una longitud aproximada d’1,65 
quilòmetres. Aquests itineraris, s’acompanyen d’autoguies 
pels visitants. Se n’han editat 2.000 en format paper i també 
estan disponibles electrònicament al link següent: http://
www.liferipariater.com/biblioteca/items/51/desplegable_
Consorci_72_dpi.pdf.

Aquest any tampoc ha faltat el seguiment científic, tant de flora 
i vegetació, com d’invertebrats aquàtics, qualitat de l’aigua i 
vertebrats (aus, amfibis, quiròpters, tortugues aquàtiques, 
llúdriga). A més, s’han realitzat reunions de seguiment de 
les comissions executives del projecte per conèixer l’estat 
d’execució i s’han redactat i aprovat els plans de conservació 
post-life, on es detallen les actuacions a realitzar els propers 
anys després de la finalització del projecte Riparia-Ter.

Un altre dels aspectes que s’ha portat a terme el 2013 ha 
estat la instal·lació de cartells descriptius finals, un total 
de 10 (3 a la zona TER-1, 3 a la zona TER-2, 2 a la zona 
TER-3 i 2 a la zona TER-4). Els cartells dissenyats són de 

Ordenació d’ús públic 
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Itinerari Illa de la Pilastra Itinerari Illa d’Avall

Cartell

1350x1350 mm i incorporen els pictogrames prohibit encendre foc i prohibit llençar residus. Destacar que en aquests 
cartells s’han incorporat codis QR. Mencionar que a l’Illa de la Pilastra i a l’Illa d’Avall, on s’han marcat itineraris, dos 
dels cartells incorporen el mapa a seguir. Respecte a la senyalització, també s’han instal·lat 17 senyals direccionals 
indicatives dels recorreguts, 4 a la zona TER-1 i 13 a la zona TER-4. Tenen unes dimensions de 450 x 200 mm. En el 
disseny, tant dels cartells com de les senyals direccionals, s’ha agafat com a referència el manual de senyalització dels 
espais protegits de la Generalitat de Catalunya. El contingut dels cartells s’ha redactat amb la finalitat de proporcionar 
les eines necessàries per a conèixer i respectar els valors dels espais naturals (per exemple, en el punt d’aguait de 
l’Illa de la Pilastra s’han incorporat dibuixos il·lustratius de les espècies de peixos, aus o rèptils que es poden observar).

Senyal direccional
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Respecte a la divulgació i sensibilització del Riparia-Ter, 
destacar enguany, l’edició de dos butlletins electrònics 
semestrals, l’edició de 1.000 exemplars en paper i online 
del reportatge final públic “Layman’s report” i l’itinerància 
de l’exposició BiodiversiTER. Aquest any, la mostra s’ha 
pogut visitar en 11 municipis de la conca del Ter (Torelló, Vic, 
Manlleu, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Camprodon, 
Setcases, Campelles, Vilanova de Sau, Girona i Sant Hilari 
Sacalm) i hi ha hagut un total de 24 visites guiades amb 
escolars. 

També, s’ha organitzat un congrés internacional sota el títol “El 
repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context 
actual” en el marc de la XIII Summer School de l’Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG). Aquest va 
tenir lloc a Girona els dies 12 i 13 de setembre i va servir 
perquè ponents i una trentena d’assistents reflexionessin 
entorn d’experiències de gestió en espais fluvials i Xarxa 
Natura 2000. 

Itinerància exposició, Ripoll 

Congrés Internacional Itinerància exposició, Camprodon
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Plantació d’arbres amb escolars Jornada d’Anellament a les Deveses de Salt

Roda de premsa

El projecte també s’ha donat a conèixer 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. 
Durant la primavera de 2013 es van organitzar plantacions 
d’arbres amb escolars de les diferents zones d’actuació amb 
la participació de 500 alumnes. A més, hi va haver, amb la 
col·laboració de l’Associació El Blauet, diferents activitats de 
descoberta a les ribes del Ter. L’assistència va ser d’unes 
150 persones i es van realitzar activitats com descoberta 
d’amfibis i anellament d’ocells. Aquestes també es van repetir 
durant la tardor. 

Des del Consorci del Ter i en el marc del projecte LIFE + Natura 
Riparia-Ter s’ha participat en xerrades amb estudiants de 
primària, secundària i universitaris, així com en la presentació 
de ponències a les Jornades sobre espècies invasores de 
rius i zones humides organitzades pel Consorci de l’Estany i 
en les sisenes Jornades de Medi Natural de Girona.
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Control d’invasores i millora de les ribes del Ter en un tram del LIC “Riberes del Baix Ter” entre Bescanó i Girona

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 treballs de millora 
de l’estat ecològic del curs fluvial del Ter al seu pas pels municipis de Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona. L’import que s’hi 
ha destinat ha estat de 20.000 euros.

L’objectiu principal ha estat millorar l’estat ecològic de les ribes i la seva percepció social. Els treballs s’han centrat, d’una 
banda, a controlar la vegetació exòtica invasora, i, d’altra banda, a recollir la brossa, les deixalles i la runa existent. 

L’eliminació de la flora invasora

La flora invasora és un problema recurrent en molts espais naturals del nostre territori. En la vegetació de ribera, hi podem 
trobar moltes espècies arbòries i arbustives que han prosperat en el medi natural i han provocat greus problemes en 
l’ecosistema. Aquest projecte ha tingut per objectiu controlar una gran part d’aquesta flora invasora en un punt del riu 
considerat d’interès especial per protegir-lo, i que està catalogat com a Xarxa Natura 2000. 

Les tasques de control i eliminació s’han centrat en el tram de riu comprès entre l’Illa de la Pilastra i l’Illa de Pedret. S’han 
prioritzat espècies arbòries amb un potencial invasor molt elevat, com són ara l’ailant i l’Acer negundo. S’han realitzat 
aplicacions controlades d’herbicides a cada peu arbori, mitjançant perforacions al tronc. En cada cas ha estat necessari un 
treball previ de desbrossades a l’entorn de l’arbre que s’havia de tractar per facilitar-hi l’accés. També s’han tractat mitjançant 
herbicides espècies com ara les troanes, els plàtans o els bonets del Japó. Posteriorment, s’han retirat les restes mortes. 

Paral·lelament, s’han arrencat manualment altres plantes exòtiques de jardineria, com ara iuques i palmeres. Cal destacar 
que moltes d’aquestes plantes apareixen naturalitzades en espais de ribera fruit d’abocaments incontrolats de restes de 
poda, que acaben arrelant i esdevenint un problema per al medi natural.

Retirada dels abocaments incontrolats

Malgrat que actualment hi ha més consciència social pel que fa a la preservació de la qualitat dels rius, encara es troben 
abocaments de deixalles, runes i restes de jardineria als marges d’aquests. Els treballs també han permès realitzar una 
neteja exhaustiva dels residus sòlids abocats als marges del riu i dels que hi havia en l’aigua. En total s’han retirat 6 m3 de 
residus.

Beneficis múltiples 

Els treballs de control d’espècies invasores i de millora de les ribes del Ter han contribuït a dotar de connectivitat ecològica 
l’espai fluvial, de manera que s’han minimitzat o eliminat les accions i els problemes associats en aquest espai (deixalles, 
abocaments i espècies invasores). Mantenir netes les ribes fluvials també contribueix notablement al fet que la societat valori 
l’espai fluvial. 

La inclusió en el món laboral de persones en risc d’exclusió social també ha estat un dels objectius prioritaris d’aquest 
projecte. Tots els treballs manuals els han portat a terme vuit persones en risc d’exclusió social de la Fundació Privada Onyar 
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Treballs de millora als boscos de ribera d’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, aquest 2013 s’ha repetit l’acord  
de col·laboració amb Endesa, Direcció de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible que ha aportat uns 18.000 euros per 
actuacions de millora dels boscos de ribera, aigües amunt dels embassaments, a través de diferents actuacions. Aquestes 
actuacions s’han realitzat a diferents municipis d’Osona i s’han executat mitjançant l’actuació de l’empresa del tercer sector 
Fundació TAC-Osona. 

Les actuacions que s’han desenvolupat són retirada de deixalles, runa i restes de jardineria, millora dels boscos de ribera 
potenciant les espècies autòctones a través de treballs silvícoles i retirada d’acumulacions de fusta morta que poden esdevenir 
un problema davant les crescudes ja que es tracta de material molt fàcil d’arrossegar.

Les zones d’actuació han estat les següents:

- la Selva, una fundació que té per objectiu la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social 
i la millora de la seva autonomia i qualitat de vida.

Retirada de deixalles a les ribes del TerDeixalles recollides a les ribes del Ter

Actuació a Montesquiu

Tram urbà de Montesquiu (termes municipals de 
Montesquiu i Sant Quirze de Besora). S’ha actuat en 
un tram d’uns 200 metres de longitud, entre 100 metres 
aigües avall del pont de la carretera d’accés al Castell 
de Montesquiu i la resclosa del Canal de Can Trinxet. 
Es tractava d’una zona densament poblada per arbres 
de reduïdes dimensions però amb molta densitat i molta 
tanyada. A la zona coberta per roca mare hi havia alguns 
arbres caiguts que calia retirar. Al marge esquerre del 
riu, també, hi havia una zona arbrada amb acumulació 
de restes d’avingudes, fusta morta i deixalles que s’han 
hagut de retirar.
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Tram urbà de Sant Quirze de Besora (terme municipal de Sant Quirze de Besora). S’ha actuat en un tram 150 metres 
aigües amunt del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà i la resclosa de Can Guixà. Es tracta d’una zona on sota la resclosa 
estava densament poblada per arbres de reduïdes dimensions però amb molta densitat i molta tanyada. Al marge dret també 
hi havia alguns arbres caiguts de certa dimensió que calia retirar.

Aigües avall del Pont de la Gleva (termes municipals de 
les Masies de Voltregà i Manlleu). S’ha actuat en un tram de 
20 metres de longitud, 100 metres aigües avall del pont de 
la Gleva (carretera BV-4608). Es tracta d’un bosquet que va 
caure aixecant fins i tot el pa de terra que el subjectava. Calia 
retirar els arbres caiguts del mig de la llera per l’elevat risc 
hidrològic que representaven.

Sant Quirze de Besora, abans de l’actuació Sant Quirze de Besora, després de l’actuació

Actuació aigües avall del Pont de la Gleva

Actuació a l’illa sota la resclosa de la Còlonia Ymbern

Illa sota la resclosa de la Còlonia Ymbern, el Pelut 
(termes municipals d’Orís i Torelló). S’ha actuat en un tram 
d’uns 150 metres des de la resclosa fins al pont del Pelut. Es 
tracta d’una illa fluvial aigües amunt del pont del Pelut i fins 
a la resclosa. Hi havia una densitat elevada de peus, alguns 
de dimensions considerables que calia aclarir per millorar la 
funcionalitat del sistema en cas d’avinguda.
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Al juliol de 2013 el Consorci del Ter va conèixer l’acceptació per part de la Comissió Europea del projecte LIFE + Natura 
“Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, conegut 
amb l’acrònim de LIFE Potamo Fauna. El Consorci del Ter n’és beneficiari junt amb cinc socis més, el Consorci de l’Estany 
–actua com a coordinador-, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya, Forestal Catalana SA, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea.

El projecte té un pressupost total d’1.900.262 euros, dels quals el 50% són finançats per la Unió Europea. La durada és de 
quatre anys i es començarà a desenvolupar al gener del 2014. Es duran a terme reforçaments poblacionals i millores dels 
hàbitats d’espècies com el cranc de riu de potes blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques.

El projecte permetrà actuar en 11 espais Xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona: Alta Garrotxa-Massís de les Salines, 
Zona Volcànica de la Garrotxa, Riberes de l’Alt Ter, Sistema transversal català, riu Fluvià, riu Brugent, riu Llémena, muntanyes 
de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc, Estany de Banyoles, rieres de Xuclà i Riudelleques i Riberes del Baix Ter.

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

Barb de muntanya

Tortuga d’estany

Cranc de riu de potes blanques

Nàiade
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ACCIONS 2013 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’han inaugurat dues rutes que connecten amb la Ruta del 
Ter, són les dels afluents, la Ruta del Gurri i la Ruta del Freser. També s’ha inaugurat la millora d’un tram del recorregut 
a Sant Joan de les Abadesses finançat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).

Inauguració de la Ruta del Gurri

El Consorci del Ter va inaugurar l’1 de juny 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. El traçat de 12 quilòmetres i mig uneix Vic i Roda 
de Ter, i es pot fer tant a peu com en bicicleta. El nou recorregut, bidireccional, està pensat com a complement de la 
Ruta del Ter. El projecte ha tingut un cost de 77.211,42 euros (iva exclòs), un 95% finançat pel PUOSC i la resta pels 
ajuntaments implicats. Les obres les ha realitzat l’empresa Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.- TAC OSONA.

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 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’infraestructures de consolidació, 
estabilització i millora d’aquests camins. Destaca la construcció d’una escullera de protecció del sender al terme 
municipal de Vic i la passera sobre el riu Gurri al terme municipal de Gurb.

Situat al bell mig de la Plana de Vic, el Gurri neix a Seva, als vessants nord-oest 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. El seu cabal mitjà és d'1,56 
m3 per segon.

Amb la creació d’una xarxa de rutes fluvials articulades a l’entorn de la Ruta del Ter i que ressegueixen els principals 
afluents del riu, el Consorci conjuntament amb els municipis per on transcorren les rutes, pretén que els visitants 
descobreixin el territori i s’aproximin als nuclis de població.
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Diferents moments de la inauguració de la Ruta del Gurri
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Inauguració de la Ruta del Freser

Aquesta nova ruta de turisme sostenible al voltant del curs fluvial del riu Freser es va inaugurar i presentar als mitjans de 
comunicació el 24 de juliol. Es tracta d’una proposta de senderisme que permet seguir el curs del riu i que forma part d’una 
de les rutes dels afluents que promou el Consorci i que connecten amb la Ruta del Ter. La ruta té uns 45 quilòmetres de 
recorregut, comença a Ulldeter i finalitza a Ripoll, a l’aiguabarreig amb el Ter. En total passa per cinc municipis, Queralbs, 
Ribes de Freser, Campelles, Campdevànol i Ripoll i es pot fer en tres o quatre etapes. En el recorregut s’han utilitzat camins 
existents, principalment GR, PR, pistes forestals i camins històrics. La senyalització de la Ruta del Freser és igual que la 
Ruta del Ter i s’ha col·locat en pals ja existents en el territori. El recorregut té un cert grau de dificultat i és recomenable per 
senderistes experts.

El Freser és l’afluent d’origen pirinenc més important del riu Ter. Neix a les Fonts del Freser, entre el pic de Fresers i el pic de 
Bastiments i, després de 32 quilòmetres de recorregut, desemboca al Ter. Històricament és remarcable pel fet d’haver estat 
un dels primers rius explotats durant la industrialització de Catalunya al començament del segle XIX. 

Inauguració de les millores del traçat de la Ruta del Ter: Sant Joan de les Abadesses

El 25 de maig es va presentar a la població de Sant Joan de les Abadesses el nou tram de la Ruta del Ter al seu pas pel 
municipi amb una caminada popular entre l’Alberg Ruta del Ferro i la cooperativa SAT Sant Antoni de la Miranda. I és que el 
Consorci va recuperar un tram de sender d’uns 1.300 metres aproximadament apte per fer a peu i en bicicleta. Aquest nou 
camí ha permès millorar l’atractiu i seguretat de la Ruta del Ter en evitar l’encreuament de carreteres i el mateix riu. La millora 
estava contemplada en el projecte “Adequació i millora de diversos trams de la Ruta del Ter” i finançada pel Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC) 2012 en un 95%. El camí uneix el Pont del Reixach amb la Batllia. El recorregut segueix el riu Ter per la 
riba dreta i millora el traçat actual evitant creuar a nivell la carretera C-26 i el gual inundable a l’alçada de la Colònia Llaudet. 
Fins ara 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 i que es troba en molt mal estat de conservació. En la recuperació del camí s’han aprofitat terrasses i 
explanacions existents, evitant sempre que ha estat possible la formació de nous talussos i terraplens.

Dos moments de la inauguració de la Ruta del Freser
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Dos moments de la inauguració de les millores de la Ruta del Ter a Sant Joan de les Abadesses

Presentació inventari de les Fonts

Presentació de l’inventari de les fonts de la Ruta del Ter amb la col·laboració de la Fundació Agbar

El 4 de juny es va presentar a la sala de les Columnes de la presa de Susqueda l’inventari de les fonts de la Ruta del Ter, en 
el seu vessant ciclista, que s’ha pogut tirar endavant gràcies a un conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar. 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.
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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.

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 de Susqueda, així com senyalitzar-la 
adequadament. Les obres també es van visitar el mateix dia.

Sol·licitud de millora del traçat de la Ruta del Ter al seu pas per Sant Pau de Segúries al Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC)

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va sol·licitar al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) millorar una part 
del traçat de la ruta que passa pel seu municipi. El projecte “Recuperació de camí municipal per a connexió amb la Ruta del 
Ter” comprèn un tram entre el límit de municipi amb Camprodon prop del pont del Carbur fins al límit amb Sant Joan de les 
Abadesses, que transcorre tot en tram urbà. El pressupost total és de 75.588,72 euros i la subvenció atorgada pel PUOSC 
en la planificació inicial de 20 de desembre de 2013, 37.581 euros. L’execució està prevista per l’any 2017.

Sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Barcelona per l’adequació de la Ruta del Ges

El Consorci del Ter va sol·licitar a l’abril una subvenció a la Diputació de Barcelona a través del catàleg de concertació 2013 
per poder realitzar l’adequació d’un carril bici que transcorri pels municipis de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere 
de Torelló. La Ruta del Ges té un cost previst de 68.293 euros, dels quals se’n van demanar 20.000 euros. D’aquests, la 
Diputació de Barcelona en va concedir 3.800 euros. Per tant, les actuacions previstes s’han començat a executar per fases.

La Ruta del Ges es preveu que enllaci amb la Ruta del Ter a l’alçada de Torelló i que entri a formar part de la ruta dels 
afluents, juntament la Ruta del Gurri i la Ruta del Freser. L’actuació també compta amb el suport del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i el Bisaura. 

Visita a les obres de la Font del Sot de les Branques
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Dues imatges de les obres de la Ruta del Ges, 1a fase

En aquesta primera fase i dins el 2013, els treballs d’adequació de la Ruta del Ges han tingut un cost de 3.988,52 euros (IVA 
inclòs) i els ha executat l’empresa social TAC OSONA. S’ha pogut adequar un petit tram sota les vies de tren al límit entre els 
municipis de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. El traçat que s’ha prioritzat ressegueix el curs fluvial del Ges a través de camins 
existents propers a l’espai fluvial del riu. Els treballs han consistit en adequar el camí existent per a vianants, per convertir-lo 
en un itinerari per poder fer a peu i en bicicleta, arranjant alguns punts de drenatge.

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.

Suport a la primera edició del Repte del Ter, BiciTrailTer. La Consultoria d’Organitzacions Esportives SCP va 
organitzar amb el suport del Consorci del Ter, el 8 de juny, la primera edició de la BiciTrailTer, una marxa esportiva 
en bicicleta pel traçat de la Ruta del Ter. L’objectiu era recórrer els 205 quilòmetres que hi ha entre Ulldeter, Setcases 
i la Gola del Ter, Torroella de Montgrí-l’Estartit en un dia. La primera edició va tenir uns 300 participants en les tres 
modalitats que hi havia, REPTE, PER EQUIPS i l’alternativa –més curta- MORTALS-BAIX TER amb sortida a Sarrià 
de Ter. 

Es pretenia donar a conèixer la Ruta del Ter i descobrir l’entorn natural, el patrimoni cultural, els paisatges i les 
singularitats d’un territori que té com a eix vertebrador el curs del riu Ter. El 8 de juny, però, hi va haver una forta 
tempesta amb activitat elèctrica que va obligar a suspendre la marxa a mig fer per garantir la seguretat dels 
participants. La decisió va estar avalada pels serveis mèdics, els municipis per on transcorria el repte i els mossos 
d’esquadra.
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ACCIONS 2013 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 cinquena edició del préstec del 
llibre “El tresor del Ter”, una campanya adreçada a les escoles de la conca, d’educació i sensibilització. 

Accions de comunicació i difusió

Edició mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 350 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2012.

Canvi en les adreces de correu electrònic del Consorci del Ter. Des del març de 2013 les noves adreces de contacte 
són: administracio@consorcidelter.cat, comunicacio@consorcidelter.cat, gerencia@consorcidelter.cat, projectes@
consorcidelter.cat i rutadelter@consorcidelter.cat.  

Redacció dels nous continguts per la pàgina web corporativa de l’ens www.consorcidelter.cat per tal que la Diputació 
de Barcelona pogués tirar endavant la renovació de la mateixa.

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 disset-.

Un riu amb vida, de Jordi Bermejo Cabezas

Participació en el 26è Concurs de Fotografia Naturalista 
2013 organitzat per l’Associació Naturalistes de Girona 
i l’Ateneu Naturalista de Girona, on aquest any per 
segona vegada hi ha hagut la 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” el primer premi va ser per 
Jordi Bermejo Cabezas amb la fotografia “Un riu amb 
vida”. El segon premi se’l va endur Joan Masdeu Viñas 
per “Salt d’estrelles” i el tercer va ser per Miguel Ángel 
Fernández Rodríguez per “Mini puente”.
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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 cinquena edició.

El curs 2012-2013 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: CEIP Pompeu Fabra, Anglès; Escola Mas Masó, Salt; 
CEIP Pompeu Fabra, Manlleu; Escola El Gegant del Rec, Salt i; Escola Segimon Comas, Sant Quirze de Besora. 

Entrega dels premis del concurs de fotografia naturalista

Cartell instal·lat al naixement del riu Ter

El curs 2013-2014 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: 
CEIP L’Esquirol, Ogassa; CEIP Doctor Joaquim Salarich, Vic; Les 
Basseroles, Sant Miquel de Balenyà i; CEIP Doctor Sobrequés, 
Bescanó.

El Consorci del Ter, l’Ajuntament de Setcases i l’estació d’esquí i 
muntanya Vallter 2000 senyalitzen el naixement del riu Ter amb 
la instal·lació d’un cartell informatiu dins del circ Morens-Ulldeter. 
Aquest s’ha adaptat a la senyalització de Xarxa Natura 2000, al 
trobar-se dins l’espai d’interès natural “Capçaleres del Ter i el Freser”. 

El cartell explica el naixement del riu, el seu recorregut i com Ulldeter 
ha estat un referent de l’excursionisme català. També es parla de la 
Ruta del Ter. 
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Xerrada a l’IES Montgrí

Jornada de promoció econòmica al Consorci Ter-Brugent

Presència, organització i col·laboració en jornades, 
actes i activitats

Assistència a Roses a la I Jornada de Cooperació 
Transfronterera per a explorar nous possibles socis 
per a projectes europeus. 14 de març de 2013. 

Xerrada a l’IES Montgrí de Torroella de Montgrí 
sobre el Consorci en el marc del seu crèdit de 
síntesis. 18 de març de 2013.

Assistència a la jornada Pirinexus, organitzada pel 
Consorci de les Vies Verdes de Girona. 20 de març 
de 2013.

Xerrada sobre gestió d’espais naturals a la 
Universitat de Girona (UdG). 20 de març de 2013.

Participació en el debat de TV de Girona “Cau la 
Nit” sobre la gestió de l’aigua. Hi va assistir Jordi 
Fàbrega, com a membre del Consell de Govern del 
Consorci del Ter. 23 de maig de 2013.

Xerrada i assistència al debat de la Ruta del Terri a 
Cornellà de Terri. 18 de juliol de 2013.

Realització d’una xerrada sobre la Ruta del Ter en 
el marc de la jornada “Oportunitats de creixement 
turístic i comercial a la zona Ter-Brugent” organitzada 
pel Consorci Ter-Brugent, a La Cellera de Ter. 30 de 
setembre de 2013.

Assistència a la reunió explicativa amb el 
responsable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
a Girona, Sr. Àlex Rocas, i altres membres, sobre 
la participació pública en el Pla de Conques. 26 de 
novembre de 2013.

Realització d’una xerrada a Girona sobre el 
Consorci, en una jornada sobre voluntariat ambiental 
amb el Sr. Pep Juandó (Oficina Verda UdG). 12 de 
desembre de 2013.

Assistència al taller participatiu sobre els serveis 
ambientals del riu Ter, a Salt. 18 de desembre de 
2013.



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2013 31

ALTRES ACCIONS DEL 2013
Presentació de projectes

Presentació del projecte “Ejecución de los planes de conservación post-LIFE del Proyecto LIFE+ Naturaleza 
Riparia-Ter (bosques de ribera y humedales)” a la Fundación Biodiversidad

El Consorci del Ter va presentar a la convocatòria d’ajudes de la Fundación Biodiversidad, en règim de concurrència 
competitiva el projecte “Ejecución de los planes de conservación post-LIFE del Proyecto LIFE+ Naturaleza Riparia-Ter 
(bosques de ribera y humedales)” ja que després de l’execució del mateix s’ha previst un pla pel manteniment de les 
actuacions. L’objectiu és garantir un control exhaustiu de les espècies invasores dels boscos riparis, garantir la correcta 
evolució de les basses temporals creades i, a la vegada, divulgar mitjançant l’ús públic i la potenciació dels itineraris 
creats, la sensibilització social. 

La convocatòria finalment va ser denegada.

Convocatòria Projectes Innovadors i Experimentals 2013-2014 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
Presentació del projecte “Consolidació del Clúster del Ter: Innovació en ocupació social a través de l’economia 
verda al territori del Ter”

El Consorci del Ter s’ha presentat a la convocatòria Projectes Innovadors i experimentals 2013-2014 del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) amb el projecte “Consolidació del Clúster del Ter: Innovació en ocupació social a través de l’economia 
verda al territori del Ter”. El projecte proposa fer un pas més, un cop s’ha creat la figura del Clúster del Ter (any 2013), en 
el manteniment i l’aposta pel territori. L’objectiu principal que persegueix és apostar per una proposta innovadora, a través 
de la consolidació del Clúster del Ter, que sigui capaç de seguir generant negoci amb valor social aplicat a un eix territorial 
definit pel curs fluvial del Ter que té un elevat potencial de generar riquesa i ocupació partint dels recursos endògens i 
apostant per la seva valorització. 

La consolidació del Clúster del Ter aprofita la feina iniciada l’any 2013 per establir un lligam entre les sinèrgies positives 
existents al territori i utilitzar-les per minimitzar les dificultats detectades a través de la consolidació d’un nou marc de 
treball i cooperació de les empreses amb valor social existents al territori. 

El projecte contempla dues accions concretes, totes elles basades en la realització de bones pràctiques:

Establir un calendari de reunions, entrevistes i visites amb empreses privades i, fruit d’aquestes, obtenir-ne resultats 
en forma d’aportacions i recolzaments; en definitiva, poder continuar duent a terme les accions per tenir recolzament 
al Clúster del Ter per part d’empreses privades.

Execució de les accions concretes per part dels Centres Especials de Treball, per a realitzar millores fluvials (sobretot 
en minimització de possibles problemes en avingudes fluvials o en millora dels ecosistemes i biodiversitat) i optimització 
de l’estat de conservació de la Ruta del Ter (sobretot pel que fa als punts negres encara existents o en el manteniment 
dels trams on això sigui necessari).
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El Consorci ha sol·licitat una subvenció de 24.000 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. El projecte té un import 
global de 32.000 euros.

La subvenció finalment ha estat concedida.

Altres

Adhesió de l’Ajuntament de Montesquiu, ratificada en l’Assemblea General del 4 de desembre de 2013 a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Ramis.

Visita a diferents empreses a la recerca de finançament: Llet Nostra, Grup Girbau, Aigua de Ribes, Vallter 2000, 
ChocoVic, Esteve Química, Agbar, Endesa, Fibran, Fonter, Gas Natural Fenosa, Font Vella, Enplater, Aigües Ter-
Llobregat, Nestlé, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Prodaisa, Laboratoris Hipra, Abertis, Torras, Càrniques 
Baró, Casa Tarradellas, Fundació Catalunya-La Pedrera, Farga Lacambra, Fundació “la Caixa”, Vall de Núria, 
Rubau-Tarrés, General Cable, Fundició Dúctil Benito, Wala, diferents centrals hidroelèctriques del Ripollès i Osona. 

S’ha mantingut el contacte amb l’oficina LIFE (Comissió Europea), la Direcció General de Medi Natural, la Subdirecció 
General de Turisme, el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General de Carreteres, el Departament 
de Salut, la Direcció General d’Esports, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, Dipsalut, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la Fundación Biodiversidad, l’Institut de Medi Ambient, el Patronat de Turisme Girona-Costa 
Brava, el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Parc Natural del Montgrí Medes i Baix Ter, l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània, el Syndicat du Tech, el Pays Pyrénees Mediterranée, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, 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 Centre d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, Tragsa, el Consorci de la Costa Brava i el Consorci 
Terra de Pas, entre altres.

També s’han mantingut reunions amb diferents entitats naturalistes i territorials 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, l’Associació El Blauet, Plataforma Aigua és vida, Gedena, Amics del 
Camí de Sant Jaume, Campaments i Més, CoEsport, Agrupació Escoltes de Catalunya, Vértex, Gravel, Cicloturisme 
i Natura, Kayak del Ter, Les Guilleries Associació d’Educació Ambiental, entre altres.
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DADES ECONÒMIQUES 2013
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts del Consorci del Ter aquest 2013, 305.578,55 euros?
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DESPESES

Durant el 2013 s’han reconegut obligacions per valor de 434.460,93 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:

www.consorcidelter.cat


