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PRESENTACIÓ

La publicació de la nova llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) 
ha obligat el Consorci del Ter a adscriure’s a un dels ens que constitueixen el Consorci en l’actualitat, per la qual cosa, 
durant l’any 2014 s’ha adscrit a l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació anual i, alhora, a la major població. En 
aquest sentit, també ha estat necessari realitzar una modificació dels estatuts. D’altra banda, s’ha aprofitat per modificar 
definitivament el nom originari de Consorci Alba-Ter per Consorci del Ter. D’aquesta manera, l’ens continuarà treballant 
per possibilitar actuacions de gestió, planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els 
municipis riberencs i des d’una òptica integral, tot fent possible la consecució de més projectes, més inversió i més recursos 
que els que podrien obtenir de forma aïllada cadascun d’ells.

Aquest any s’ha iniciat l’execució del projecte europeu LIFE Potamo Fauna de conservació de fauna fluvial d’interès europeu 
a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga i que permetrà actuar en 11 espais xarxa Natura 2000 de 
les comarques gironines. El Consorci del Ter n’és beneficiari associat. També s’ha portat a terme la continuació del projecte 
“Clúster del Ter” amb fundacions del Tercer Sector recolzades amb finançament privat que han permès fer actuacions de 
millora i neteja fluvial a diversos municipis del Ter. Així mateix, s’ha executat, gràcies a un conveni amb Dipsalut, un projecte 
de promoció d’hàbits saludables entre la població de la conca del riu Ter, on a través de diverses activitats (anellament 
d’ocells, descens en caiac, descoberta de ratpenats, excursions naturalístiques, pesca científica al riu...) s’ha combinat el 
coneixement de la natura i la descoberta del territori amb la promoció de la salut. 

En l’àmbit de la Ruta del Ter s’ha instal·lat una passera a Sant Julià de Ramis que ha permès solucionar un dels punts 
negres del recorregut entre els Pirineus i la Costa Brava. També s’ha engegat una iniciativa de dinamització de la Ruta del 
Ter, el Carnet de la Ruta, que una vegada segellat permet d’una banda, obtenir un diploma personal acreditant la realització 
del recorregut i d’altra banda, entrar en el sorteig d’un cap de setmana en establiments de la Ruta del Ter i/o activitats 
complementàries. 

Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a terme durant el 2014 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 a 31 de desembre de 2014 amb 58 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els 
representants d’aquestes institucions durant aquest any 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
L'Esquirol
La Tallada d’Empordà
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
Jaume Garcia 
Joan Dordas
Esteve Pujol
Daniel Cornellà 
Héctor Ugalde
Josep Manuel López
Josep Perich
Josep Oliveras
Maria Carme Ricart
Jordi Fàbrega
Jaume Fontdevila
Joaquim Espona
Joan Bonany
Marc Soler
Àlex Montanyà 
Josep Ferrer
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
Carles Testart
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
Isabel Lozano i Eduard Adrobau 
(fins setembre 2014) / Manel 
Roqueta (des de setembre 2014)
Francesc Puig i Josep López

Josep Perich i Jordi Corominas
Miquel Rovira i Joan Manso
Salvador Baroy i Mercè Puntí

REPRESENTANT 2014 REPRESENTANT 2014
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 (de gener a març)

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Jordi Munell

Gerència
Ponç Feliu

Àrea de Projectes
Teia Puigvert 

Secretaria – M. Victòria Colom / Gerard 
Soldevila (des de setembre de 2014)

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 2014 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.

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 
del bosc de ribera que creix a les ribes del riu, 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. 

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 2014 ha estat l’any en què s’han enviat els informes justificatius a la 
Comissió Europea, a l’equip de seguiment extern, així com al Ministeri 
de Medi Ambient, per a la seva avaluació. També s’han començant a 
executar els plans de conservació post-life realitzant actuacions a l’Illa 
de la Pilastra i a l’Illa d’Avall. A més s’han iniciat els tràmits de preparació 
i redacció de la memòria tècnica justificativa de declaració de l’Illa de la 
Pilastra com a refugi de fauna salvatge. 

D’altra banda, per donar a conèixer les actuacions realitzades en els 
últims quatre anys (2010-2013), l’Ajuntament de Bescanó en col·laboració 
amb el Consorci del Ter va organitzar el 29 de març una activitat de 
descoberta a l’Illa de la Pilastra on van participar-hi una vuitantena de 
persones. Hi va haver tallers d’anellament d’aus, descoberta de rastres, 
construcció de menjadores, descoberta de papallones i penjada de nius. Activitat de descoberta de l’Illa de la Pilastra
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Ponència de Ponç Feliu al LIFE+RENEIX

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

El projecte “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 LIFE 
Potamo Fauna, s’ha començat a desenvolupar aquest any i el Consorci del Ter 
n’és beneficiari associat juntament amb la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Forestal 
Catalana SA, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea. El Consorci de l’Estany actua com a beneficiari 
coordinador. En són cofinançadors els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, la 
Diputació de Girona, Aigües de Banyoles, SAU i el Consorci Esportiu de l’Estany 
de Banyoles. 

El projecte té un pressupost global d’1.900.262 euros, dels quals el 50% són finançats per la Unió Europea. Té una durada 
de quatre anys (2014-2017) i ha permès consolidar un equip de 24 persones per quatre anys. Es porten 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 permet 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. 

Aquest 2014 s’han redactat els protocols que han de regir el desenvolupament de les diferents accions de reproducció en 
captivitat, reforçaments poblacionals o controls de població, entre altres. També s’han posat en funcionament millores al 
Centre de Reproducció de Crancs Autòctons, a Olot, així com l’ampliació de les instal·lacions al Centre de Reproducció 
de Tortugues de l’Albera, a Garriguella. En el marc del mateix projecte s’han començat a realitzar accions de comunicació, 
com el disseny d’un logotip específic, la posada en marxa d’una pàgina web del Potamo Fauna (www.lifepotamofauna.org), 

D’altra banda, el Consorci del Ter va presentar la ponència 
“LIFE Riparia-Ter. Experiència en recuperació d’hàbitats fluvials 
en els boscos de ribera i llacunes temporals en el LIC del Baix 
Ter” el 30 de maig en el marc del Simpòsium “Experiències de 
restauració d’hàbitats i conservació de la biodiversitat” del projecte 
LIFE+RENEIX a Ciutadella de Menorca. 

Logotip LIFE Potamo Fauna



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201412

l’edició i repartiment d’un díptic, l’enviament de butlletins electrònics i l’organització de rodes de premsa, així com d’un acte de 
presentació pública a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, el 3 d’abril, que es va complementar amb la conferència 
“La recuperación del cangrejo autóctono y la importancia de la conservación de los ecosistemas fluviales” a càrrec del Dr. 
Javier Diéguez, científic titular del Real Jardín Botánico de Madrid.

El Consorci del Ter participa en el projecte LIFE Potamo Fauna coordinant els aspectes de comunicació així com en la 
redacció dels projectes executius per a la recuperació de micro aiguamolls al riu Ter. 

Recuperació de les Riberes del Baix Ter afectades per l’incendi del novembre de 2013 

L’espai Riberes del Baix Ter, des de la Resclosa de Colomers fins a l’Illa d’Avall de Jafre, va quedar afectat per un incendi 
l’11 de novembre de 2013. En concret va afectar el riu Ter i els hàbitats fluvials dels termes municipals de Colomers, Foixà i 
Jafre. Aquest es va iniciar al municipi de Vilopriu i en total va cremar 551,05 hectàrees. Aquest 2014 la Diputació de Girona 
a través del conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, van aportar 27.000 i 16.000 euros, respectivament, per poder executar actuacions de recuperació de 
l’espai d’interès natural de l’illa de Jafre. Les actuacions executades des del Consorci del Ter es van presentar als mitjans 
de comunicació el 3 de novembre.

Els treballs s’han centrat en feines forestals de recuperació dels boscos de ribera afectats. S’hi han portat a terme actuacions 
com ara el control d’espècies invasores com la canya –propagadora de l’incendi- i plantacions de vegetació autòctona. 
També s’ha recuperat l’itinerari de descoberta de l’Illa d’Avall i les basses temporànies creades gràcies al projecte LIFE 
Riparia-Ter. S’ha actuat en un tram de 3,5 quilòmetres de riu. S’ha eliminat mitja hectàrea de canya i plantat 1.350 peus 
d’espècies d’arbres i arbustos autòctons.

Les actuacions de recuperació es van iniciar el 26 de gener amb una jornada popular de recollida de deixalles i plantació 
de plançons amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila i el diputat de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona, Sr. Miquel Calm. Es van plantar 200 arbres de ribera com salzes, àlbers, saücs, oms i freixes. Els 
treballs van finalitzar a finals de novembre i els van dur a terme set treballadors de la Fundació Onyar – La Selva, empresa 
que treballa amb persones en risc d’exclusió social.

Presentació del projecte a l’Auditori Josep Irla El díptic inicial, editat Roda de premsa, presentació millores centre de crancs
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Presentació de les actuacions Execució dels treballs

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, aquest 2014 s’ha repetit l’acord  
de col·laboració amb Endesa, Direcció de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible que ha aportat 14.000 euros, IVA 
exclòs, 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 al tram mitjà-alt del riu Ter, als 
municipis de Vilallonga de Ter i Sant Pau de Segúries, al Ripollès; i a Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Manlleu, a Osona. Els 
treballs al Ripollès els ha portat a terme la Fundació MAP i els d’Osona la Fundació Privada TAC-OSONA. 

Neteja popular Illa d’Avall      Plantada popular Illa d’Avall      



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201414

Actuació a Vilallonga de Ter

Actuació a Torelló

Actuació a Sant Pau de Segúries

Actuació a Sant Vicenç de Torelló

Vilallonga de Ter. Els treballs han consistit en el control de budleia 
(Budleja daviddi) en el tram de riu situat entre el càmping de Vilallonga i 
la confluència amb el torrent de la Paloma. Aquestes actuacions donen 
continuïtat a la tasca que el Consorci porta a terme des de fa anys 
al Ripollès, per evitar la proliferació d’aquesta espècie invasora, que 
malmet els ecosistemes de ribera del curs alt del Ter.

Sant Pau de Segúries. S’ha millorat el bosc de ribera i la capacitat 
hidràulica de les seves ribes. S’han realitzat treballs silvícoles per 
assegurar el correcte funcionament hidràulic i s’han potenciat les 
espècies autòctones.

Sant Vicenç de Torelló (Colònia Borgonyà). S’ha actuat en una 
superfície d’una hectàrea. S’han realitzat treballs per millorar els 
hàbitats riberencs, potenciant les espècies autòctones i afavorint la 
substitució progressiva de la pollancreda. Amb l’actuació s’assegura el 
correcte funcionament hidràulic i es millora l’espai fluvial.

Torelló. S’ha actuat en una superfície de 2 hectàrees al riu Ges. 
L’actuació ha consistit en la tala de troncs caiguts i brancatge generat 
durant les importants ràfegues de vent de la tempesta de novembre 
de 2013 que va fer caure un gran nombre d’arbres de ribera. L’antiga 
pollancreda que ocupava la zona va resultar molt afectada per la 
tempesta i s’han retirat els peus caiguts tant dins del riu com a la riba. 
Aquesta actuació, a més, ha permès adequar un tram de camí de la 
Ruta del Ges que havia quedat malmès. La Ruta de 18 quilòmetres va 
des de Vidrà fins a Torelló, on enllaça amb la Ruta del Ter.

Manlleu. Els treballs s’han centrat en la minimització dels efectes 
de la tempesta de novembre de 2013. S’han retirat troncs caiguts i 
brancatge i s’han talat els arbres que van quedar inclinats, trencats o 
que eren susceptibles de caure damunt del Passeig del Ter a Manlleu, 
amb el risc que podien comportar pels vianants i/o obstaculitzar 
infraestructures com el pont de Can Moles o el del tren.
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Actuació a Vilallonga de Ter

Plafó instal·lat a GironaActuació a Torelló

Convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua per actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en 
trams urbans

El Consorci del Ter va posar-se a disposició dels ajuntaments consorciats per ajudar-los a sol·licitar a l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, a partir d’una 
convocatòria de l’ACA. 

Aquest 2014, l’ACA va treure dues convocatòries de subvenció, una que el termini acabava el 30 de maig i l’altra el 8 de gener 
de 2015. Les actuacions són executades per l’Agència Catalana de l’Aigua (mitjançant Forestal Catalana, SA) que assumeix 
el 80% de l’import total i el municipi ha d’aportar el 20% restant. L’import màxim de l’actuació a executar podia ser de 15.000 
euros. 

El Consorci va ajudar en la realització dels tràmits a 7 ajuntaments (Setcases, Vilallonga de Ter, Camprodon, Ripoll, 
Montesquiu, Girona i Cervià de Ter) determinant els criteris de prioritat dels trams i altres qüestions tècniques necessàries.

Campanya “Viu el Riu”, Ajuntament de Girona

El Consorci del Ter ha confeccionat un itinerari fluvial urbà a Girona, “Viu el Riu”, que ressegueix els trams urbans dels 
rius Onyar i Ter al seu pas per la ciutat. La campanya s’ha dissenyat seguint l’exemple de Ripoll on aquest itinerari es va 
inaugurar el juliol de 2013 amb l’objectiu de què els habitants del municipi redescobrissin el riu i que servís d’exemple per 
altres poblacions on part del curs del riu transcorre dins la trama urbana, com és el cas de Girona.

Logotip “Viu el riu!”
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ACCIONS 2014 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 que es pot fer a peu i en bicicleta, seguint el riu Ter, i que enllaça els Pirineus (Ulldeter-Setcases) 
i la Costa Brava (Torroella de Montgrí-L’Estartit). Destacar que aquest any s’ha solucionat un dels últims punts negres del traçat, 
amb la instal·lació d’una passera a Sant Julià de Ramis que permet solucionar el pas de la Ruta per la riera de la Garriga. En 
l’àmbit de la promoció s’ha engegat una nova iniciativa, el Carnet de la Ruta; també s’ha contractat durant nou mesos una 
persona externa pel seguiment de les accions de promoció i per tal de reforçar la senyalització del recorregut.

Inauguració de la passera de Sant Julià de Ramis

El 30 de juliol es va inaugurar la nova passera de Sant Julià de Ramis, de 28 metres de longitud, que permet superar amb 
seguretat i comoditat el pas per la riera de la Garriga. D’aquesta manera, s’ha solucionat un dels últims punts negres del traçat. 
Amb aquesta actuació, a més, s’ha pogut comunicar a peu i en bicicleta dos nuclis del municipi ja que fins ara no existia cap 
via per a vianants que comuniqués el Pla de Baix i la zona de La Garriga (veïnat i zona de l’ajuntament). També era una de les 
poques sortides per a vianants des de Girona en aquesta direcció i quedava interrompuda en aquest punt. Les obres les va 
executar l’empresa TRAGSA. 

La inversió ha estat d’uns 30.000 euros i s’ha finançat a través de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, 
la Fundació Agbar i el Consorci de les Vies Verdes. A més, l’ajuntament assumeix el manteniment d’aquest tram de la Ruta del 
Ter en els propers cinc anys. A Sant Julià de Ramis, també, i amb la col·laboració de la Fundació Agbar, el Consorci ha arranjat 
les fonts de l’Om i del Cimà. 

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència del president de la Diputació de Girona, Sr. Joan Giraut, el president del 
Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell, el primer tinent d’alcalde de Sant Julià de Ramis i membre del Consell de Govern del 
Consorci del Ter, Sr. Pere Pujolràs, i el Sr. Andreu Masferrer de la Fundació Agbar.

Treballs de col·locació de la passera Treballs de col·locació de la passera Inauguració de la nova passera.  
Fotografia: Diputació de Girona              

Atenció als mitjans de comunicació 
en la inauguració
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Actuació “Adequació i millora de diversos trams de la Ruta del Ter (Camprodon)”

El juny de 2014 es va executar l’obra “Adequació i millora de diversos trams de la Ruta del Ter (Camprodon)” inclosa en el 
Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per un import de 8.429,55 euros, el qual finançava un 95% de l’actuació. Els 
treballs preveien la recuperació del camí existent a la riba dreta del riu des del paratge “Els racons” proper al nucli urbà 
de Camprodon fins al Pont de les Rocasses. D’aquesta manera s’evita haver de seguir un bon tram de carretera asfaltada 
amb elevada freqüència de trànsit de camions i turismes. Entre les actuacions previstes hi havia l’esbrossada de vegetació, 
l’excavació de rampes per poder travessar tant els senderistes com els ciclistes per sota l’obra de drenatge de la carretera i 
així evitar fer-ho a nivell, i la instal·lació de senyalització, entre altres.

Nova iniciativa de dinamització, el Carnet Ruta del Ter

Des del Consorci del Ter es va posar en marxa el 5 de març una iniciativa per dinamitzar la Ruta del Ter, el Carnet Ruta del 
Ter, així com el territori per on transcorre. La presentació va tenir lloc al Centre de Visitants del Gironès, a Sarrià de Ter. 

El carnet es pot aconseguir de manera gratuïta a través del fulletó de la Ruta del Ter o es pot descarregar i imprimir de la 
pàgina web (www.rutadelter.cat). Els fulletons es poden trobar en els establiments col·laboradors i les oficines de turisme del 
llarg de la Ruta del Ter, i corresponen al centenar de llocs on també es pot segellar el carnet. Els establiments i oficines de 
turisme col·laboradors estan identificats amb un adhesiu específic.

Adhesiu identificador de 
l’establiment segellador

El carnet es pot retallar en el 
nou fulletó de la Ruta del Ter
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En total hi ha 14 controls de pas dividits en tres trams: 
Ulldeter-Montesquiu, Montesquiu-Susqueda i Susqueda-la 
Gola del Ter. Dins de cada tram hi ha unes caselles buides, 
que són l’espai on s’ha d’incloure el segell. De les 14 caselles 
se n’han de segellar un mínim de 8 i almenys una ha de 
ser de cada tram. Una vegada segellat es pot enviar una 
fotografia per correu electrònic al Consorci del Ter. Verificat 
el seu contingut, s’envia un diploma personalitzat que 
acredita haver realitzat la Ruta del Ter; també s’entra en el 
sorteig d’un cap de setmana en establiments de la Ruta del 
Ter i/o activitats complementàries. Aquest 2014 hi ha hagut 
dos sorteigs, el juliol la guanyadora va ser Raquel Xargay 
de Porqueres i el desembre Meritxell Mateu de Tarragona.

El cap de setmana de Xargay per a dues persones va consistir en dos dinars (a Can Quel de Foixà i a l’hotel Picasso de 
l’Estartit), dos sopars (al Racó de Can Pep de Sant Gregori i a l’hotel Double Tree by Hilton de Gualta), dues nits d’allotjament 
(a Can Bo de Pau de Salt i a l’hostal Alberana de Verges), a més d’una entrada al Centre de Visitants del Gironès i una sortida 
en caiac per les Illes Medes a càrrec de Medaqua.

El cap de setmana de Mateu va estar format per dos dinars (a Can Jepet de Setcases i al restaurant El Roquet de Tavèrnoles), 
un sopar (a Can Guetes de Ripoll), i dues nits d’allotjament (a l’hotel la Coma de Setcases i a l’hotel Sant Quirze de Besora), 
a més d’un forfait d’un dia a l’estació d’esquí Vallter 2000.

Tots els regals van ser gentilesa dels establiments col·laboradors.

Raquel Xargay, amb el diploma acreditatiu de la Ruta del Ter

Redacció de projectes per millorar el traçat de la Ruta del Ter

Aquest 2014 s’han redactat i aprovat dos projectes de connexió de la Ruta del Ter. Un és la connexió del traçat al 
seu pas per la Cúbia al terme municipal de Les Llosses, al Ripollès, i l’altra és la connexió entre Sant Jordi Desvalls i 
Colomers, a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

El projecte de connexió de la Ruta del Ter al seu pas per la Cúbia contempla una solució que permet donar continuïtat 
al recorregut sortint del Ripollès en un tram on el riu i les infraestructures existents deixen poc espai per a transcórrer 
la Ruta. El projecte té un cost de 10.510,50 euros, IVA exclòs, i permetrà connectar el tram que discorre per la calçada 
lateral de la carretera C-17 amb l’antic Camí Ral que unia les poblacions de Montesquiu i Ripoll. Per això cal obrir un 
camí nou d’uns 500 metres de longitud amb un pendent no superior al 8-10% i una amplada útil d’1,2 metres, que 
permetrà que sigui utilitzat per senderistes i ciclistes. També caldrà realitzar uns treballs silvícoles de neteja. Aquest 
Camí Ral presenta un elevat interès tant paisatgístic com naturalístic. També cal remarcar les visuals sobre el riu Ter i 
les infraestructures hidràuliques de la Farga de Bebié.
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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 5.200 
seguidors i seguidores.

Actualització de la pàgina web de la Ruta del Ter: www.rutadelter.cat.

Instal·lació, durant l’oferta d’estiu de l’estació d’esquí i muntanya Vallter 2000, de dos photocalls promocionals de la 
Ruta del Ter, on els visitants es podien tirar una fotografia a l’inici de la ruta a peu o en bicicleta.

D’altra banda, el projecte de connexió de la Ruta del Ter entre Sant Jordi Desvalls i Colomers, dotarà de connectivitat la 
Ruta del Ter per la riba esquerra del riu al seu pas per aquests dos municipis. Per tant, la Ruta del Ter es podrà fer per 
ambdós marges del riu, des del passallís de Sobrànigues fins al mar i es podrà accedir als nuclis de Sant Jordi Desvalls 
i Colomers, i a la seva oferta turística. El cost de l’actuació puja a 42.107,19 euros, IVA exclòs. Els treballs previstos 
inclouen una esbrossada de la vegetació existent al tram, moviment de terres per conformar la secció del camí, una 
escullera per reforçar el marge del riu i protegir el camí, així com la construcció d’una passera de fusta d’uns 16 metres 
de longitud, entre altres. 

Enguany s’ha plantejat també -per materialitzar durant el 2015- la connexió de la Ruta del Ter per camins existents 
entre Celrà i Sobrànigues. Seria un tram que permetria enllaçar pel marge dret del riu amb l’actual traçat a Sobrànigues. 
D’aquesta manera, la ruta passant per Flaçà, Sant Joan de Mollet i Bordils, arribaria a Celrà, on es podria agafar el tren 
per anar fins a Girona o altres destinacions. 

Photocall ruta a peu Photocall ruta en bicicleta
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Publicació d’un reportatge sobre la Ruta del Ter a la revista Vèrtex. El número 252 de Gener-Febrer 2014 de la revista 
Vèrtex, de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, va incorporar un reportatge sobre la Ruta del Ter de 
vuit pàgines realitzat per Eliseu T. Climent. El reportatge anava acompanyat de fotografies i un mapa. El text descriu 
una ruta de quatre etapes per poder-la fer en bicicleta. 

Suport a la segona edició del Repte del Ter, BiciTrailTer. La Consultoria d’Organitzacions Esportives-Esportiva 
Innovadors CoEsport i Sherpatour Tracks van organitzar amb el suport del Consorci del Ter, el 5 de juliol, la segona 
edició de “El Repte del Ter”, la BiciTrailTer, una marxa esportiva en bicicleta pel traçat de la Ruta del Ter. L’objectiu era 
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 Repte del Ter” consisteix en recórrer els aproximadament 200 quilòmetres que hi ha entre Setcases i la Gola del 
Ter, Torroella de Montgrí-l’Estartit, en un dia. Hi va haver 150 participants en la modalitat de REPTE (van acabar la 
prova 137) i l’alternativa –més curta- MORTALS-BAIX TER amb sortida a Sarrià de Ter va tenir 17 ciclistes.

La prova va comptar amb el suport de la Diputació de Girona, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat i la 
Federació Catalana de Ciclisme, entre altres. 

La roda de premsa de presentació va tenir lloc el 30 de juny a la Diputació de Girona.

Roda de premsa de presentació de “El Repte del Ter”. 
Fotografia: Miquel Millan

Sortida “El Repte del Ter”, Setcases

El Consorci del Ter ha entrat a formar part del Club de Turisme Natura Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. D’aquesta manera, l’ens supramunicipal comptarà amb una nova eina per difondre la Ruta del Ter al nostre 
país i a l’estranger, i permetrà tenir coneixement de moltes activitats i propostes que encaixen amb el perfil de visitants 
que realitzen la Ruta, a més de poder assistir directament o indirecta a fires, seminaris, workshops i altres activitats 
per a donar a conèixer el territori.
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Reforç senyalització Reforç senyalització

Reforç de la senyalització de la Ruta del Ter. Durant la tardor es van reposar senyals, es van repintar les marques 
existents en pintura i se’n van posar de noves, on calia. 

El Consorci participa en la jornada “El territori en el marc del desenvolupament local”, a Celrà. El dia 2 d’octubre, el 
gerent Ponç Feliu va presentar l’experiència “La Ruta del Ter com a eina de dinamització territorial” al Centre de Promoció 
Econòmica de Celrà.
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ACCIONS 2014 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.consorcidelter.cat. També s’ha dut a terme la sisena 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 i enviament mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 356 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2013.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de vuit- i redacció i 
enviament de notes de premsa –un total de quinze-. A la pàgina web s’han publicat un total de 61 notícies.

El Ter carregat, de Núria Sabater

Acte de lliurament dels premis del concurs de fotografia naturalista

Participació en el 27è Concurs de Fotografia Naturalista 2014 
organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el 
suport de l’Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava, el 
Consorci del Ter i la Plataforma Mou-te en Bici. Aquest any per 
tercera vegada hi ha hagut la categoria: “Riu Ter”, premiada 
des del propi Consorci. 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 Núria Sabater amb la fotografia “El Ter carregat”. El 
segon premi se’l va endur Miquel Feixas per “Reflexos a l’Onyar” 
i el tercer va ser per Eduard Marquès per “Pollancredes II”. 

En aquesta edició es van rebre un total de 628 fotografies, 
52 en la categoria “Riu Ter”. Aquesta edició va destacar per 
la conversió del concurs a Instagram, amb l’objectiu d’aprofitar 
els beneficis de les noves tecnologies i facilitar la participació 
de totes les persones interessades en la fotografia naturalista, 
expertes o amateurs.

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 12 de desembre 
a l’Auditori Josep Irla de Girona. 
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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 el préstec 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 sisena edició.

El curs 2013-2014 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: 
CEIP Doctor Robert, Camprodon; Escola Pompeu Fabra, Anglès; 
Escola Sentfores, Vic; Escola Carme Auguet, Girona i; Escola 
Pompeu Fabra, Manlleu. 

El curs 2014-2015 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: 
CEIP Doctor Sobrequés, Bescanó; Institut Santa Eugènia, Girona 
i; Escola Joaquim Salarich, Vic.

Realització de xerrades a diferents escoles per apropar el riu Ter 
als escolars i ensenyar-los les diferents espècies de flora i fauna 
que s’hi poden trobar. El dia 26 de febrer a l’escola Annexa-Joan 
Puigbert, el dia 14 de març a l’escola Verd i el dia 2 d’abril a 
l’escola Dominiques del Pont Major; totes elles a Girona. El 19 de 
novembre se’n va realitzar una altra a l’IES Montgrí de Torroella, 
en el marc del Dia de la Ciència a les Escoles de la 19ena 
Setmana de la Ciència i que va comptar amb l’assistència de 120 
alumnes del centre educatiu.

Organització de l’activitat “Anem a... veure ocells” conjuntament 
amb el Servei Municipal d’Educació La Caseta de la Devesa 
amb la participació d’una quarantena de persones. L’activitat, 
realitzada el 16 de març, va permetre conèixer els ocells més 
freqüents que podem observar a les ribes del Ter al seu pas per 
Girona.

Col·laboració en la realització d’un herbari a càrrec de Santi 
Jàvega que compta amb una exposició permanent a l’Ajuntament 
de Tavertet. La voluntat és que una part de la col·lecció, formada 
per unes 340 espècies emmarcades amb vidre mida Dina4, sigui 
itinerant. Març 2014.

El Ter carregat, de Núria Sabater

Xerrada a l’escola Annexa-Joan Puigbert

Activitat “Anem a... veure ocells”. Fotografia: Pau Masramon

Herbari de Tavertet
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Acte de presentació del llibre “Barcelona i l’aigua”.  
Fotografia: Aigües Vic

Cartell instal·lat a Colomers

Jornada naturalista Pla dels Socs. Fotografia: El Blauet

Redacció de continguts per un cartell sobre fauna instal·lat per 
l’empresa Kayak del Ter a l’espai Riberes del Baix Ter a Colomers. 
Març 2014.

Organització amb l’Associació El Blauet i l’Ajuntament de 
Salt d’una jornada naturalista al Pla dels Socs de Salt amb la 
participació de més de 60 persones, el 19 d’octubre. Hi va haver 
diferents activitats de descoberta de la fauna de l’entorn amb 
anellament científic d’ocells i pesca amb salabre al riu. També es 
van realitzar tallers de menjadores d’ocells per l’hivern, i els més 
petits van poder pintar diferents làmines de fauna. La jornada es 
va complementar amb una exposició de nius d’ocells, de bolets i 
de fruits de tardor. Es van anellar més de 30 ocells de 10 espècies 
diferents, com pit-roigs, merles, mosquiters, mallerengues i un 
blauet, entre d’altres espècies, totes elles residents o hivernants.

Presentació del llibre “Barcelona i l’aigua” de Joan Gaya, exgerent 
del Consorci per a la gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) 
i especialista en la matèria. L’acte va tenir lloc el 23 d’octubre 
a la Sala d’Actes d’Aigües Vic. El llibre esdevé una revisió 
històrica per entendre l’actual mapa de la gestió de l’aigua, des 
de l’epicentre (Barcelona) i amb un actor destacat, com és el 
riu Ter. A través del testimoni de professionals del sector amb 
una important base històrica, i després d’una profunda recerca 
documental, Joan Gaya ha publicat el llibre amb el propòsit de 
deixar empremta del que ha passat perquè no es perdi en el 
futur. La presentació va comptar amb la presència, a més de 
l’autor, de Jaume Ylla, president d’Aigües Vic, Rogeli Fletas, 
conseller i secretari del Consell d’Administració d’Aigües Vic, 
Josep Rafús, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic i membre del 
Consell de Govern del Consorci del Ter, i Jordi Munell, president 
del Consorci del Ter.

Suport a l’edició del llibre “La flora medicinal d’Osona i els seus 
usos etnobotànics” de Santi Jàvega. Novembre 2014.
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Taula rodona UNED Girona

Participació a Girona a les sessions de debat sobre les 
Problemàtiques del Cicle de l’Aigua a les Conques Internes de 
Catalunya en el marc de la Revisió del Pla de Gestió del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya portat a terme des de l’Agència 
Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Subdirecció General 
de Relacions Institucionals i Foment de la Qualitat Democràtica. 
12 i 19 de març de 2014.

Assistència a la constitució del Grup de Treball de l’Aigua impulsat 
per la regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
de Girona. 20 de març de 2014. I participació en la reunió d’aquest 
grup de treball. 25 de juny de 2014.

Participació en la taula rodona “Els espais protegits a les 
comarques gironines: passat i futur” organitzada per UNED Girona 
i que va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones. 22 
d’abril de 2014.

Visita al Consorci del Ter d’una delegació formada per 26 persones 
del Centre de Formació i Especialització per a la gestió de la 
natura, Inverde, de Bèlgica. Volien conèixer de primera mà temes 
de gestió i naturalístics. 5 de juny de 2014.

Participació a Barcelona en la taula rodona del curs “La cultura 
i el patrimoni en el desenvolupament econòmic local” organitzat 
per l’Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de 
Barcelona. L’objectiu era introduir els participants en l’activació i 
valoració del patrimoni local com a recurs turístic i estratègic de 
desenvolupament local, tot concebent el concepte de patrimoni 
local des d’un prisma obert, ampli i integral que inclou el patrimoni 
material, immaterial, natural, gastronòmic, etnològic, industrial, 
històric i artesanal. 12 de novembre de 2014.

Assistència a la reunió de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic 
de l’Ajuntament de Girona. 27 de novembre de 2014.  

Realització d’una xerrada en el Curs d’Introducció a la Sostenibilitat 
vinculat al programa de formació de voluntariat de l’Oficina de 
Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de Girona 
(UdG). 28 de novembre de 2014.

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

Visita delegació Inverde, Bèlgica
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ALTRES ACCIONS DEL 2014
Execució del projecte “Consolidació del Clúster del Ter: Innovació en ocupació social a través de l’economia verda 
al territori del Ter” de la convocatòria Projectes Innovadors i Experimentals 2013-2014 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

El projecte proposava fer un pas més, un cop creada la figura del Clúster del Ter (any 2013), en el manteniment i l’aposta pel 
territori. L’objectiu que es perseguia era apostar per una proposta innovadora, a través de la consolidació del Clúster del Ter, 
per ser 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.

En la consolidació del Clúster s’ha aprofitat 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 contemplava 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).

El Consorci ha comptat amb una subvenció de 24.000 euros per poder tirar endavant el projecte que tenia un import global 
de 32.000 euros.

El Consorci del Ter i Dipsalut acorden promoure hàbits saludables entre la població de la conca del riu Ter 

El Consorci del Ter i l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) van firmar el febrer de 2014 un conveni 
per tres anys (2014-2016) pel foment dels hàbits saludables de la població de la conca del riu Ter. Amb el títol “Salut i Natura 
a la vora del Ter” aquest any ja s’han realitzat activitats que permeten combinar el coneixement de la natura i la promoció de 
la salut. 

El febrer de 2014 hi va haver una trobada tècnica en la qual hi van assistir membres de les diferents entitats o empreses 
que participen en el projecte a més dels propis tècnics del Consorci del Ter, on es va fer una explicació detallada sobre el 
concepte de “salut”, molt més ampli i teòrico-pràctic del que sovint s’entén com a “salut”, recolzat per l’experiència d’anys 
de treball de Dipsalut. La conferència explicativa i posterior treball en grup i posada en comú dels punts de vista sobre com 
aplicar la teoria durant les sessions obertes a la gent, així com la manera d’arribar al públic objectiu, van ser molt productius i 
una bona eina per a començar a treballar durant el 2014. Els tècnics de Dispalut van explicar la filosofia i vocació del conveni. 
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Jornada tècnica Dipsalut

Passejada nocturna per conèixer els ratpenats, 
Osor i Susqueda

Taller de pesca científica, Foixà i Ultramort

Itinerari sensitiu per la Vall del Segadell

Itinerari sensitiu per la muntanya de Sant Bernabé

L’acollida i l’assistència ha estat molt bona en la majoria d’activitats proposades 
i ha tingut ressò, tant a nivell de poblacions, ajuntaments, entitats i ciutadania, 
com també a través dels mitjans de comunicació. A més ha permès implicar 
moltes entitats locals, de caire naturalista, científic, educatiu, etcètera. 

Aquest primer any hi ha hagut una dotzena de tallers al Ripollès, la Selva, el 
Gironès i el Baix Empordà. Aquests van començar a la primavera i es van allargar 
fins a la tardor, arribant a 261 participants. Les activitats han tingut una durada 
d’unes quatre hores de mitjana i han estat les següents:

Realització d’un herbari de plantes medicinals amb la col·laboració de 
l’Associació El Blauet. Municipi: Sarrià de Ter. 27 d’abril de 2014.

Taller de pesca científica amb xarxa al riu Ter amb la col·laboració de Quim 
Pou, Sorelló, Estudis al medi aquàtic. Municipis: Foixà i Ultramort. 11 de maig 
de 2014.

Passejada nocturna per conèixer els ratpenats amb la col·laboració de 
Galanthus. Municipi: Amer. 30 de maig de 2014.

Passejada nocturna per conèixer els ratpenats amb la col·laboració de 
Galanthus. Municipis: Osor i Susqueda. 6 de juny de 2014.

Itinerari sensitiu per la muntanya de Sant Bernabé amb la col·laboració de 
Ferran González de l’Associació Gedena. Municipi: Vilallonga de Ter, però 
l’activitat també estava dirigida a Setcases. 15 de juny de 2014.

Itinerari sensitiu per la Vall del Segadell amb la col·laboració de Ferran 
González de l’Associació Gedena. Municipis: Pardines, Campelles i Queralbs. 
22 de juny de 2014.

Itinerari guiat d’observació d’orquídies i fauna amb la col·laboració del Centre 
d’Educació Ambiental Alt Ter, CEA Alt Ter. Municipi: Espinavell (Molló), activitat 
també dirigida a Llanars i Camprodon. 6 de juliol de 2014.

Descens en caiac pel riu Ter amb la col·laboració de Kayak del Ter. Municipi: 
Tram de riu entre Colomers-Verges/Ultramort, activitat també dirigida a Cervià 
de Ter i Sant Jordi Desvalls. 26 de juliol de 2014.

Taller de pesca amb xarxa al riu Ter amb la col·laboració de Quim Pou, Sorelló, 
Estudis al medi aquàtic. Municipi: Fontanilles, activitat però també dirigida a la 
població de Serra de Daró, Verges i Gualta. 14 de setembre de 2014.



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201428

Itinerari guiat d’observació d’orquídies i fauna

Descens en caiac pel riu Ter amb la col·laboració de Kayak del Ter. Municipis: tram de riu entre Celrà i Flaçà, activitat però 
també dirigida a la població de Sant Joan de Mollet i Bordils. 21 de setembre de 2014.

Anellament d’ocells amb la col·laboració de l’Associació El Blauet. Municipis: Anglès i Sant Julià de Llor i Bonmatí. 5 
d’octubre de 2014.

Anellament d’ocells amb la col·laboració del Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter, CEA Alt Ter. Municipi: Campdevànol. 5 
d’octubre de 2014.

Descens en caiac, Colomers-Verges/Ultramort Taller de pesca amb xarxa

Descens en caiac, Celrà-Flaçà Anellament d’ocells, CampdevànolAnellament d’ocells, Anglès-Sant Julià de Llor i 
Bonmatí

Cartells de difusió

Les activitats es van difondre a través de diferents canals. En tots els casos es va 
dissenyar un cartell de la jornada, el qual es va distribuir a través dels ajuntaments 
dels municipis implicats, també es va penjar a la pàgina web del Consorci del 
Ter –a l’apartat d’Agenda-. Aquestes activitats, en la mesura del possible, es van 
difondre a través de les agendes dels diaris locals o comarcals. 
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Cartells de difusió

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes entre el Consorci del Ter i la Universitat 
de Girona (UdG)

El Consorci del Ter i la Universitat de Girona (UdG) van firmar el 2014 un conveni de col·laboració per a la realització de 
pràctiques externes.  Per això, des del 13 de febrer i fins el 31 de maig, un estudiant del Grau en Geografia, Ordenació del 
Territori i Gestió del Medi Ambient de la Facultat de Lletres va realitzar 250 hores de pràctiques al Consorci. La dedicació va 
ser compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat. 

Altres

Empreses que s’han visitat o contactat per a la recerca de finançament o implicació en els projectes del Consorci del Ter 
durant el 2014: 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 Terradellas, 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, Vèrtex, Gravel, Cicloturisme i Natura, Kayak del 
Ter, Les Guilleries Associació d’Educació Ambiental, entre altres.
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DADES ECONÒMIQUES 2014
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2014, 328.392,17 euros?
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DESPESES

Durant el 2014 s’han reconegut obligacions per valor de 285.662,39 euros, en els conceptes següents:

Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?



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


