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PRESENTACIÓ

El 2015, any d’eleccions municipals, ha estat marcat per l’Assembla General de finals de setembre, a partir de la qual el 
Consorci del Ter va encetar un nou mandat (2015-2019) amb nou president, l’alcalde de Sant Gregori, Sr. Joaquim Roca, 
nous representants i nou Consell de Govern. Molts dels representants que durant quatre anys van formar part de l’entitat 
han donat pas a cares noves que afronten la representació al Consorci amb ganes i il·lusió per tirar endavant iniciatives 
cohesionadores del territori que ressegueix el riu Ter. Un any, durant el qual el Consorci també ha estat premiat per la 
Comissió Europea pel projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” com un dels 13 millors 
projectes LIFE avaluats el 2014 d’un total de 46.

Respecte a les activitats, aquest any s’ha donat continuïtat al 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 permet actuar en 11 espais 
Xarxa Natura 2000 de les comarques gironines. El Consorci del Ter n’és beneficiari associat. També s’ha executat, per segon 
any consecutiu i a través  d’un conveni amb Dipsalut, un projecte de promoció d’hàbits saludables entre la població de la 
conca del riu Ter, gràcies al qual s’han portat a terme diverses activitats (anellament d’ocells, descens en caiac, descoberta 
de ratpenats, excursions naturalístiques, sortides en bicicleta per la Ruta del Ter, pesca científica al riu, tallers de plantes 
medicinals, etcètera). 

Pel que fa a la Ruta del Ter s’ha millorat la connexió en dos trams. D’una banda s’ha aconseguit enllaçar el Ripollès i Osona 
per un recorregut més proper al riu, passant per la Cúbia (terme municipal de Les Llosses). I d’altra banda, s’han connectat 
els municipis de Sant Jordi Desvalls i Colomers per la riba esquerra. Ara, la Ruta, en aquest tram, es pot fer per ambdós 
marges del riu, i es pot accedir més fàcilment als nuclis dels dos municipis i a la seva oferta turística. 

Cal destacar també que el Consorci ha arribat als 60 
ajuntaments consorciats, després de l’adhesió d’Osor i 
Fornells de la Selva. 

Aquestes i altres actuacions, dutes a terme durant el 
2015, així com les dades econòmiques de l’ens, es 
descriuen en la memòria que segueix a continuació.

Relleu a la presidència. Joaquim Roca i Jordi Munell
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2015 amb 60 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
Fornells de la Selva
Girona
Gualta
Gurb
Jafre
La Cellera de Ter
La Tallada d’Empordà
Les Llosses
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Llanars
Manlleu
Molló
Montesquiu
Osor
Orís
Pardines
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll

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
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

Salvador Clarà
Josep Casadellà
Pere Lluís Garcia
Jordi Barrera
Jordi Tubau
Simon Rovira
F. Xavier Sala
Eulàlia Ferrer
Josep Mª Geli
Josep Manuel López
Ramon Batallé
Josep Oliveras
Salvador Coll
Jaume Ribas
Carles Ribas
Jaume Fontdevila
Pere Miralpeix
Èlia Bantí
Oriol Amargant
Josep Ferrer
Josep Llimós
David Bosch
Gaietà Garcia
Amadeu Rosell
Àlex Garrido
Josep Coma
Elisabet Ferreres
Pau Trias
Arnau Basco
Joan Garrido
Imma Constans
Marc Prat
Joaquim Colomer

Representant fins 
a 30 de setembre de 2015

Representant a partir 
de 30 de setembre de 2015

AJUNTAMENTS 
I CONSELLS COMARCALS
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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
Santa Maria de Corcó
Susqueda
Tavèrnoles
Tavertet
Torelló
Torroella de Montgrí-L’Estartit
Verges
Vic
Vilallonga de Ter
Vilanova de Sau
Ullà
Ultramort
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal d’Osona

Antoni Vila
Marta Guillaumes
Narcís Fajula
Jordi Molinas
Carlos Fernández
Joaquim Roca
Joan Ramon Veciana
Ramon Roqué
Alfred Oliver
Adrià Ayguadé
Pere Pujolràs
Adam Domènech
Dolors Cambras
Rosa Vestit
Èric Sibina
Joan Callejón
Joan Mercader
Pius Dòniga
Lurdes Rovira
Manel Romans
Sandra Bartomeus
Ignasi Sabater
Josep-Ramon Soldevila
Pere Gironès
Ivet Font
Josep López
Maria Gràcia Serrats
Joaquim Vivas
Josep Puig i Josep López
David Mas i Albert Peracaula
Enric Gràcia i Joan Albamonte
Benjamí Nieto

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
Àlex Montanyà 
Joan Mercader
Carles Banús
Antoni Molina
Lluís Sabatés 
Genís Dalmau
Marta Payeró
Josep Rafús
Mònica Bonsoms
Ivet Font
Miquel Viel
Miquel Pallés
Manel Roqueta
Francesc Puig i Josep López
Josep Perich i Jordi Corominas
Miquel Rovira i Joan Manso 
Salvador Baroy i Mercè Puntí

Representant fins 
a 30 de setembre de 2015

Representant a partir 
de 30 de setembre de 2015

AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Àrea Administrativa
Anna Serra 

Àrea de Comunicació
Lídia Traveria

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Jordi Munell (fins el 30 de setembre)

Joaquim Roca (des del 30 de setembre)

Gerència
Ponç Feliu

Àrea de Projectes
Teia Puigvert 

Secretaria – Gerard Soldevila
Intervenció – Lluís Solé 
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ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

Presidència
 
Vicepresidència 1a
 
Vicepresidència 2a
 
Vicepresidència 3a
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal
 
Vocal (amb veu però sense vot)
 
Vocal (amb veu però sense vot)

Jordi Munell 
Alcalde de Ripoll

Pere Prat 
Alcalde de Manlleu

Rosa Pórtulas 
Regidora de Salt

Gaietà Garcia 
Regidor de les Masies de Voltregà

Marta Payeró 
Alcaldessa de Verges

Jordi Fàbrega 
Regidor de Girona

Josep Rafús 
Regidor de Vic

Pere Pujolràs 
Regidor de Sant Julià de Ramis

Pere Lluís Garcia 
Regidor de Bescanó

Genís Dalmau 
Regidor de Torroella de Montgrí-L’Estartit

 

 
Héctor Ugalde 
Regidor de Cervià de Ter

Enric Palau  
Regidor de Sant Joan de les Abadesses

Sortint (fins al 30-09-2015) Entrant (a partir del 30-09-2015)

Joaquim Roca 
Alcalde de Sant Gregori

Àlex Garrido 
Alcalde de Manlleu

Gaietà Garcia 
Regidor de les Masies de Voltregà

Carles Ribas 
Regidor de Girona

Carlos Fernández 
Alcalde de Setcases

Ramon Roqué 
Alcalde de Sant Joan de les Abadesses

Joaquim Colomer 
Regidor de Ripoll

Joan Ramon Veciana 
Alcalde de Sant Hilari Sacalm

Pere Lluís Garcia 
Alcalde de Bescanó

Marta Guillaumes 
Regidora de Salt

Pere Pujolràs 
Regidor de Sant Julià de Ramis

Sandra Bartomeus 
Regidora de Torroella de Montgrí-L’Estartit

Ignasi Sabater 
Alcalde de Verges
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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
CULTURAL

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I 

TURISME

COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
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ACCIONS 2015 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)”, coordinat pel Consorci del Ter, ha estat aquest 2015 
guardonat com un dels 13 millors projectes LIFE avaluats el 2014 d’un 
total de 46, per part de la Unió Europea. Es dóna la circumstància 
que, des de que es reconeixen aquests projectes, és la primera 
vegada que a Catalunya es distingeix un projecte LIFE Natura. La 
cerimònia d’entrega del premi va tenir lloc el 4 de juny a Brussel·les 
dins la setmana europea del medi ambient. El guardó el van recollir 
el president del Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell; el vicepresident 
primer, Sr. Pere Prat; el vicepresident tercer, Sr. Gaietà Garcia; el 
vocal, Sr. Josep Rafús i el gerent del Consorci, Sr. Ponç Feliu. 

El Consorci del Ter va ser entre els anys 2010 i 2013 beneficiari coordinador del projecte europeu Riparia-Ter que va permetre 
actuar en 75 hectàrees de bosc de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. Es va actuar en quatre zones 
del riu Ter, l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), Les Deveses i Hortes de Salt i Girona (Salt-Girona), l’Illa del 
Ter i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). Els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona en van ser socis 
beneficiaris, tot i que les actuacions també es van desenvolupar a Sant Gregori i Jafre i es va actuar en coordinació amb els 
seus ajuntaments.

Els fons europeus rebuts, la meitat del cost del projecte –d’un total de 823.705,15 euros-, van permetre millorar els boscos de 
ribera a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació 
temporal i realitzar actuacions d’ordenació d’ús públic. El projecte es va donar a conèixer a través de visites, xerrades i una 
exposició itinerant que va permetre arribar a més de 3.000 persones de la conca del Ter. 

L’últim any del projecte Riparia-Ter es van elaborar uns plans de conservació Post-LIFE, per cada zona, per anar garantint la 
seva conservació de cares al futur, un cop finalitzats els quatre anys de durada del projecte. Enguany s’han executat treballs 
a l’Illa de la Pilastra i al Bosc de Can Salvatella.

A l’Illa de la Pilastra s’ha arranjat el ferm i s’han portat a terme treballs de manteniment de l’itinerari de descoberta creat a l’illa. 
També s’han restablert els passos de pedres dels braços nord i sud moguts per la riuada de desembre de 2014, entre altres 
tasques de manteniment dels treballs forestals efectuats. Les actuacions han estat executades per la Fundació Privada Drissa. 

Entrega del premi a Brussel·les. D’esquerra a dreta: Sr. Jordi 
Munell, Sr. Josep Rafús, representant dels premis LIFE Natura, 
Sr. Gaietà Garcia, Sr. Ponç Feliu i Sr. Pere Prat. © CE
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LIFE + Natura “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, 
Fluvià i Muga”

Aquest 2015 s’ha donat continuïtat al 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, i del qual el Consorci del Ter n’és 
beneficiari associat juntament amb la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, 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.

Respecte a la conservació de l’itinerari ha estat necessari 
reposar senyalització malmesa tant per la riuada com per actes 
vandàlics, així com arranjar el ferm des del camí principal fins 
a l’aguait, tant marcant-lo com retirant troncs i altres residus 
dipositats per l’avinguda. També s’han efectuat diverses 
desbrossades, s’han retirat restes i s’han recollit deixalles per 
mantenir tot l’any l’itinerari en bon estat i transitable. 

Al Bosc de Can Salvatella, els treballs han consistit en 
l’arranjament del ferm i manteniment de la Ruta del Ter, així 
com el tractament d’espècies invasores. Els ha executat la 
Fundació Mas Xirgu i han tingut un cost de 5.233,30 euros, 
IVA exclòs, finançats per l’Ajuntament de Girona. 

El ferm del camí arranjat El cartell, col·locat de nou

Les actuacions s’han centrat en el tractament de la vegetació a l’entorn de l’itinerari 
desbrossant dos metres a banda i banda de l’eix del camí, tot retirant-ne els arbres 
caiguts i tombats, eliminant-ne les restes vegetals i fent una recollida de deixalles de 
l’entorn. Posteriorment s’ha arranjat la traça del camí tot fent l’explanació fins a una 
amplada d’1,5 metres i arreglat el ferm refent la traça de l’itinerari malmesa, tot marcant la 
caixa del camí, reomplint els sots i donant un lleuger pendent per evitar nous entollaments 
d’aigua que el malmetin de nou. El tram arranjat té uns 620 metres de longitud. Durant 
el 2015 també s’han desenvolupat feines de control de diferents espècies invasores 
com són Ailanthus altissima i Robinia pseudoacacia -especialment entre la franja 
compresa entre les línies elèctriques i el pont-, i d’un rodal de Gleditsia triacanthos. 

Estat de l’actuació després dels treballs
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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. 

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

Aquest any des del Consorci del Ter s’han creat 12 microbasses efímeres 
i 12 basses temporànies mediterrànies (3170*-Annex I de la Directiva 
Hàbitats) en l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 del Baix Ter, concretament 
als Llocs d’Importància Comunitària “Riberes del Baix Ter (ES5120011)” i a 
la desembocadura del “Riu Llémena (ES5120020)”, per tal de constituir un 
hàbitat adequat per als amfibis i tortugues aquàtiques. Les actuacions s’han 
situat aigües amunt de la ciutat de Girona, en concret en els termes municipals 
d’Anglès, Bescanó i Sant Gregori. L’objectiu és que aquests micro aiguamolls 
serveixin per a la recuperació directa de les poblacions de tortuga d’estany 
(Emys orbicularis) i la millora de les poblacions d’altres espècies d’herpetofauna 
d’interès europeu com són la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el tritó 
verd (Triturus marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons 
(Pelobates cultripes), el gripau corredor (Epidalea calamita) i la reineta (Hyla 
meridionalis). En el cas de la tortuga d’estany s’han alliberat enguany 70 
exemplars criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de 
l’Albera. Des del Consorci del Ter es va coordinar i presentar un d’aquests 
alliberaments als mitjans de comunicació amb la participació d’un grup de 20 
escolars de 1r d’ESO de l’Institut Santa Eugènia de Girona. 

Respecte al cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), 
després dels naixements en captivitat al Centre de Reproducció del Molí de 
les Fonts d’Olot, a finals d’abril, una vegada a punt per alliberar-se al medi, des 
del Consorci es van organitzar dos alliberaments amb escolars per presentar 
l’acció als mitjans de comunicació. Els repoblaments amb cranc de riu autòcton 
es van portar a terme a la tardor a Riudaura (10/11/2015) i Rupit (18/11/2015). 
D’altra banda, en relació al cranc de riu de potes blanques, es va organitzar 
entre el 21 i el 25 de setembre, a Olot, les Jornades Espanyoles i el Simposi 
Internacional Europeu sobre el cranc de riu autòcton on es va poder debatre 
sobre la problemàtica de la conservació –present i futur- de les poblacions que 
es troben en perill d’extinció mundial. En total es va comptar amb 179 inscrits 
(104 a las Jornades Espanyoles i 75 al Simposi Internacional Europeu).

Nova bassa a Bescanó

Alliberament de cranc autòcton amb escolars

Alliberament de tortugues amb escolars

Cranc de riu de potes blanques
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Pel que fa a la comunicació del projecte, aquest 2015 s’ha elaborat una exposició que serà itinerant fins a finals del 2017, i 
que permetrà sensibilitzar a la població sobre la conservació de les espècies de fauna autòctones. La mostra es va inaugurar 
el 6 de novembre a Sant Gregori amb la presència dels escolars de 5è de primària de l’escola Agustí Gifre del municipi, 
que hi van realitzar una visita guiada. L’exposició, adreçada a tot tipus de públics, incorpora continguts molt visuals, gràfics, 
sopes de lletres, jocs i enllaços a través de codis QR. Per tenir l’exposició en itinerància s’ha de trucar al telèfon 938507152 
(Consorci del Ter) o enviar un mail a comunicacio@consorcidelter.cat. 

Inauguració de l’exposició a Sant Gregori

Cartells de musclo zebrat i tortuga de Florida instal·lats al Club Natació 
Banyoles

L’exposició a la fira d’hivern de Porqueres

Roda de premsa a Banyoles

També s’ha presentat una campanya de prevenció de la introducció d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del 
Ter, el Fluvià i la Muga que inclou l’edició de 6.000 díptics, la col·locació de cartells informatius al territori (8 de musclo 
zebrat, 3 de cranc senyal, 1 de cranc americà, 1 de cranc dels canals i 7 de tortuga de Florida), així com xerrades amb 
col·lectius específics amb un paper destacat en la prevenció de la introducció d’aquestes espècies com empreses turístiques 
dedicades a la pesca i la navegació, caiacs, pescadors, agents rurals, etc. i presència en certàmens i concursos de pesca, 
així com en competicions de piragüisme per desenvolupar tasques d’informació al voltant de les espècies exòtiques d’aigua 
dolça. La campanya es va presentar el 15 de juliol a Banyoles.
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D’altra banda, s’ha participat en diferents actes, seminaris 
i jornades, on s’ha informat del projecte, com a les 7es 
Jornades de Medi Natural de Girona, on es van presentar 
quatre ponències el dia 14 de març. El número d’assistents 
a les jornades va ser d’unes 100 persones. S’adreçaven a 
persones del món científic, estudiants universitaris, alumnes 
de batxillerat i altres persones que volen presentar projectes 
o treballs de recerca sobre medi natural a Girona i rodalies, 
així com ciutadans interessats per la temàtica que desitgen 
conèixer els treballs i les actuacions realitzades darrerament a 
la ciutat sobre medi natural. 

Atenció als mitjans de comunicació en la presentació de l’acord

Intervenció de Ponç Feliu. 7es Jornades de Medi Natural

Acord de custòdia fluvial del bosc de ribera del riu Ter, en els termes municipals de Foixà i Colomers, a l’illa i els 
planters

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci del Ter han subscrit un conveni per deu anys amb l’objectiu d’establir 
diverses accions i mesures de custòdia fluvial del bosc de ribera del riu Ter dins els termes municipals de Foixà i Colomers, 
que té una superfície d’unes 56 hectàrees. El conveni es va firmar a l’agost i es va materialitzar, amb una roda de premsa 
sobre el terreny, el 21 de setembre. En aquesta hi van assistir el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Jordi Agustí, 
el president del Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell, i els alcaldes de Foixà i Colomers, Sr. Josep Oliveras i Sr. Josep Manuel 
López, respectivament. 

Aquest acord pretén ser una eina efectiva per tal de garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema i entorn fluvial 
existent en l’àmbit d’actuació definit, així com un encàrrec de gestió de l’ACA al Consorci del Ter en ordre a les actuacions 
d’estudi, projecte i execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de l’ecosistema fluvial 
present a l’àmbit d’actuació. 

Mapa on s’indica les zones on s’han realitzat els treballs
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El conveni s’ha articulat mitjançant dues fases. La primera se centrarà en inventariar, conèixer, explorar i recollir totes les 
dades referents a les espècies, hàbitats, poblacions i altres característiques concretes que engloba l’espai, que és de 
titularitat de l’ACA. Algunes d’elles són conegudes, però donada la dimensió i la tipologia dels hàbitats, encara no es coneix 
amb detall l’inventari exhaustiu de la biodiversitat que acull. Caldrà també recopilar la informació sobre la incidència del règim 
hidrològic, les pertorbacions naturals (inundacions, ventades, risc d’incendis, etc.) i preveure’n els escenaris en el context del 
canvi climàtic global.

Pel que fa a la segona fase, una vegada analitzat i diagnosticat l’estat i caracterització de l’espai, aquesta servirà per marcar 
les directrius i el full de ruta -el pla de gestió- per a definir tot allò que caldrà dur a terme en un futur a curt, mig i llarg termini, 
d’acord amb allò planificat, i executar les actuacions necessàries.

El Consorci es farà càrrec de les despeses per a la redacció dels estudis i propostes de gestió, així com l’execució de les 
actuacions indicades per a la gestió de la zona d’actuació. Així mateix per altres actuacions que una i una altra part considerin 
adequat executar, es podrà buscar finançament necessari tant amb fons propis com per la participació d’altres institucions o 
entitats, sempre sota el consens i aprovació de les tres parts.

Primera actuació de millora dels hàbitats de ribera en els paratges de l’illa i els planters a través del conveni de 
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci del Ter han portat a terme diversos treballs de millora per un 
valor aproximat de 20.000 euros. Aquesta finca, titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua i gestionada pel Consorci del 
Ter, compta amb diversos hàbitats d’elevat interès comunitari com ara omedes, basses permanents i basses temporànies 
mediterrànies. L’objectiu principal ha estat millorar el bosc de ribera per obtenir boscos ben estructurats i consolidats, incidint 
en el control de la vegetació al·lòctona, així com la millora de les basses temporànies existents a fi d’alliberar-hi en un futur 
exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis).

Les actuacions que s’han portat a terme es localitzen al nord del terme municipal de Foixà, al límit amb el riu Ter, vora de la 
presa de Colomers. Els treballs han consistit en tractaments químics d’espècies exòtiques, arrencada manual de plançons 
de flora exòtica, millora de les basses permanents i temporals per mitjà de la gestió silvícola i retirada de deixalles, runa i 
restes de jardineria. Es tracta d’una zona molt sensible en què no es poden fer grans intervencions, sinó que cal realitzar 
microactuacions en indrets concrets.

Tractament de la vegetació existent

El negundo (Acer negundo) és l’espècie invasora més estesa a la zona, i competeix amb l’om en el sotabosc de les pollancredes 
abandonades. També colonitza els antics cursos abandonats del Ter i impedeix que s’hi desenvolupin altres formacions de 
ribera més pròpies de les zones d’inundació temporal. 

S’ha procedit a obrir corriols per a poder efectuar els treballs i facilitar l’accés a les zones d’actuació. Posteriorment s’ha 
desbrossat manualment amb moto desbrossadora l’entorn dels peus dels arbres exòtics invasors a tractar: negundo 
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(Acer negundo), ailant (Ailanthus altissima) i robínia (Robinia 
pseudoacacia). S’ha actuat per reduir l’estrat arbustiu, respectant 
les espècies protegides i les considerades d’interès especial a 
l’entorn dels peus a tractar. També s’ha respectat la regeneració 
de les espècies autòctones, l’àlber (Populus alba), el salze (Salix 
alba), el freixe (Fraxinus angustifolia) i l’alzina (Quercus ilex). Les 
espècies invasores, el negundo, l’ailant i la robínia, s’han tractat 
amb productes químics, en concret, fitocides sistèmics aplicats 
mitjançant injecció.

D’altra banda, pel que fa a la gestió silvícola, s’ha fet una prova pilot 
en dues zones per comprovar els efectes de la tallada de pollancres 
de grans dimensions, així com per veure si a llarg termini es poden 
plantejar operacions de substitució progressiva de la pollancreda 
per bosc de ribera i quins són els aspectes que cal tenir en compte. Operari fent el tractament d’eliminació d’espècies d’arbres invasors

Treballs complementaris

Malgrat que actualment hi ha més consciència social quant a la preservació de la qualitat dels rius, encara es troben 
abocaments de deixalles, runes i restes de jardineria als seus marges. Els treballs també han permès l’eliminació de deixalles, 
que s’han recollit i portat a l’abocador autoritzat més proper.

Les tasques van començar a l’estiu i es van allargar fins a la tardor, ja que es van haver d’aturar pel fet de trobar-nos dins el 
període de nidificació de fauna i per l’alt risc d’incendi forestal.

Beneficis múltiples

A llarg termini, aquests treballs de millora dels hàbitats de ribera han de permetre gestionar l’espai de forma que s’hi garanteixi 
la substitució progressiva de les plantacions fustaneres per un bosc de ribera autòcton i ben estructurat, en què hi hagi 
basses temporals i permanents, que constitueixen l’hàbitat ideal per a l’herpetofauna fluvial, sobretot la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el tritó verd (Triturus marmoratus), el tòtil (Alytes obstetricans), el 
gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau corredor (Epidalea calamita) i la reineta (Hyla meridionalis).

Inclusió en el món laboral de persones en risc d’exclusió social

Un dels objectius prioritaris d’aquest projecte ha estat la inclusió social laboral. Tots els treballs manuals exceptuant els 
tractaments químics amb fitocides, els han portat a terme tres brigades en risc d’exclusió social (en total, nou persones) de 
la Fundació Privada Onyar-la Selva, una entitat que té per objectiu la integració social i laboral de persones amb discapacitat 
o risc d’exclusió social, i així millorar la seva autonomia i qualitat de vida.
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ACCIONS 2015 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). Aquest any s’ha millorat la connexió en dos trams; s’ha aconseguit enllaçar el 
Ripollès i Osona seguint el curs del Ter, i s’han connectat els municipis de Sant Jordi Desvalls i Colomers per la riba esquerra, 
oferint la possibilitat als usuaris de fer la Ruta del Ter des del passallís de Sobrànigues fins al mar mediterrani per ambdós 
marges del riu. També, enguany, s’ha contractat una persona externa pel seguiment de les accions de promoció i per tal de 
reforçar la senyalització del recorregut.

La Ruta del Ter enllaça el Ripollès i Osona seguint el curs del riu

El Consorci del Ter, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, Aigües Vic, el Club Excursionista Ripoll, el Grup de Defensa 
del Ter, el Parc del Castell de Montesquiu, i en conveni amb diferents propietaris per poder utilitzar camins existents entre Ripoll, 
Les Llosses i Montesquiu, ha trobat una solució òptima per enllaçar a peu i en bicicleta les comarques del Ripollès i Osona 
seguint el curs del Ter. Es tractava del punt més complicat a solucionar de la Ruta del Ter, ja que actualment, en bicicleta, no 
existia cap camí òptim proper al riu, fet que obligava als usuaris de la Ruta a desviar-se a Ripoll i allunyar-se de l’àmbit fluvial 
fins a Llaés, allargant el temps necessari per fer el recorregut i amb un alt grau d’exigència per als seus usuaris. Pel que fa al 
recorregut a peu, la nova carretera C-17 tallava el recorregut en diversos punts. 

Ara, s’ha pogut connectar la Ruta del Ter entre el Ripollès i Osona enllaçant el tram que discorre per la calçada lateral de la 
C-17 amb l’antic Camí Ral que unia les poblacions de Montesquiu i Ripoll. Per això ha estat necessària l’obertura d’un nou camí 
de mig quilòmetre de longitud a la zona de la Cúbia. Aquest té un pendent no superior al 8-10% i una amplada útil d’1,2 metres. 
També es van realitzar treballs silvícoles de neteja. El Camí Ral presenta un elevat interès tant paisatgístic com naturalístic. 
A més cal remarcar les visuals sobre el riu Ter i sobre les infraestructures hidràuliques de la Farga de Bebiè. El tram que s’ha 
millorat en global va des de la central hidroelèctrica del Roig, a Ripoll, fins a la Farga de Bebiè, a Les Llosses. Aquest nou camí 
estarà homologat com a GR-210 que gestiona el Grup de Defensa del Ter amb la col·laboració de Centres Excursionistes, com 
el de Ripoll.

La inversió ha estat d’uns 10.000 euros, més dedicació d’hores de personal propi del 
Consorci destinades a la supervisió i coordinació dels treballs. L’obra s’ha finançat a 
través de les aportacions d’Aigües Vic (4.500 euros), la Diputació de Girona (3.000 
euros) i fons propis del Consorci del Ter. L’obra l’ha executat la Fundació MAP que 
treballa amb persones en risc d’exclusió social.

L’acte d’inauguració, el 28 de juliol, va comptar amb la presència del president del 
Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell, i el gerent d’Aigües Vic, Sr. Josep Maria Aparicio. Inauguració del nou tram
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La Ruta del Ter ja és possible fer-la des del passallís de Sobrànigues fins al mar mediterrani per ambdós marges 
del riu

El 16 de novembre, el Consorci del Ter va inaugurar les obres d’adequació de la Ruta del Ter en un tram entre Sant 
Jordi Desvalls (Gironès) i Colomers (Baix Empordà) que permet dotar de connectivitat la ruta per la riba esquerra del 
riu al seu pas per aquests dos municipis. Els treballs els ha portat a terme l’empresa TRAGSA. Amb aquesta millora, 
la Ruta del Ter ja es pot fer per ambdós marges del riu des del passallís de Sobrànigues fins al mar. La inauguració 
va comptar amb la presència del president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca, el Diputat delegat del Consorci de 
les Vies Verdes, Sr. Albert Gómez, l’alcalde de Sant Jordi Desvalls, Sr. Josep Aulet, l’alcalde de Colomers, Sr. Josep 
Manuel López, el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sr. Jaume Fontdevila i el Sr. Xavier Ventayol 
de la Fundació Agbar.

Amb aquesta connexió pel marge esquerre s’aconsegueix que els usuaris puguin accedir als nuclis de Sant Jordi 
Desvalls i Colomers i a la seva oferta turística, cosa que ara no passava pel marge dret. A més, permet que hi hagi un 
eix de mobilitat entre les comarques del Gironès i el Baix Empordà per la riba esquerra del Ter.

Les actuacions desenvolupades s’han situat entre el riu Ter i la carretera GI-633 (al límit amb la GI-634). Els treballs han 
consistit en una esbrossada de la vegetació existent al tram, arranjament i compactació del ferm del camí per conformar 
la secció, un talús per reforçar els marges i protegir el camí, així com la construcció d’una empalissada d’uns 16 metres 
de longitud, entre altres.

La inversió ha estat de 42.107,19 euros. L’obra s’ha finançat a través de les aportacions del PUOSC, la Diputació de 
Girona, l’Ajuntament de Colomers, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls i amb el finançament de la Fundació Agbar i fons 
propis del Consorci del Ter.

Inauguració de la nova connexió Atenció als mitjans de comunicació en la inauguració
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Més seguretat al tram de Saderra (Orís)

El Consorci del Ter va portar a terme durant la tardor treballs de millora a la 
Ruta del Ter executats per l’empresa social Tac Osona a la zona de Saderra, 
en terme municipal d’Orís. En concret, es va instal·lar una tanca de fusta de pi 
tractada per a l’exterior en tres trams de camí on hi ha un talús sobre el riu amb 
un fort pendent i el ferm és de pedra. D’aquesta manera es guanya en seguretat 
i se soluciona tant el pas a peu com en bicicleta per aquest punt, sense haver 
de bifurcar el recorregut senderista i cicloturista.

Els treballs han tingut un cost aproximat de 1.300 euros. S’ha instal·lat 
una tanca de doble travesser i 1,2 metres d’alçada, unida amb peces 
especials d’acer galvanitzat per poder-les collar a la pedra.  

Nou tram entre Flaçà i Celrà

Al maig es va acabar de senyalitzar i donar per operativa una nova variant de 
la Ruta del Ter, bidireccional, que permet comunicar Celrà i Flaçà, passant per 
Bordils i Sant Joan de Mollet. Es pot fer tant a peu com en bicicleta. Aquesta 
variant permet anar a buscar el tren a Flaçà o Celrà. 

Proposta de millores a l’estudi informatiu d’impacte ambiental de la “Via ciclista del Ter” entre Llanars i Setcases

El Consell de Govern del Consorci del Ter de l’1 de juliol va aprovar un informe tècnic en relació a l’estudi informatiu i l’estudi 
d’impacte ambiental “Via Ciclista del Ter” elaborat pels serveis tècnics de l’ens supramunicipal on es proposen una sèrie de 
millores, i que posteriorment va ser traslladat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6.873 de 18 de maig de 2015 es va publicar l’anunci d’informació 
pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental “Via ciclista del Ter. Tram: Llanars-Setcases”. Un cop examinada 
la documentació disponible i havent efectuat consultes amb els ajuntaments implicats de Llanars, Setcases i Vilallonga de 
Ter, des dels serveis tècnics del Consorci es va elaborar un informe. En el primer tram entre Llanars i Vilallonga de Ter es 
considera més favorable l’alternativa A (hi ha tres propostes) per motius d’impacte a un entorn fràgil com és el de la plana 
fluvial del Ter a la zona de la capçalera. Respecte al segon tram, del nucli urbà de Vilallonga fins a Setcases, des del 
Departament es planteja una única alternativa.

El Consorci del Ter té interès en el desenvolupament d’aquesta via verda ja que evitaria que la Ruta del Ter, en el seu vessant 
ciclista, passés per la carretera GIV-5264. I és que la Ruta del Ter, creada i gestionada pel Consorci, ha estat concebuda 
des dels seus inicis com un producte de desenvolupament local i de descoberta del territori aprofitant les infraestructures 
existents. Per tant, si es porta a terme el projecte, la Ruta circularia per aquesta via verda, evitant problemes de seguretat 
per als usuaris.

Tanca instal·lada a Saderra
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Tanca instal·lada a Saderra

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 uns 5.000 seguidors i 
seguidores.

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

Zona del Castell de la Sala Imatge del riu Ter a Vilallonga de Ter

Respecte a l’alternativa A, del primer tram, des 
del Consorci es proposa que es minimitzin les 
seccions tant com sigui possible per adaptar-se 
als valors ecopaisatgístics d’aquesta comarca 
de muntanya, especialment en les zones on es 
circula més proper al riu i en els seus creuaments 
per evitar que aquests es converteixin en llocs 
de pas per a vehicles motoritzats, exceptuant-ne 
els creuaments existents, i també que s’adoptin 
mesures compensatòries pels nombrosos creuaments del Ter millorant el bosc de ribera de tot el tram. D’altra banda, es 
demana que el tram segon no circuli a tocar del Castell de la Sala, al municipi de Vilallonga, per evitar trencar la unitat de 
pastures, així com que es tinguin en compte les al·legacions de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter pel que fa a l’arribada al 
seu nucli urbà.

Suport a la tercera edició de El Repte del Ter. La Consultoria d’Organitzacions Esportives-Esportiva Innovadors CoEsport 
i Sherpatour Tracks van organitzar amb el suport del Consorci del Ter, el 4 de juliol, la tercera 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 212 participants en la modalitat de REPTE i  l’alternativa –més curta- 
PER ALS MORTALS amb sortida a Manlleu va comptar amb 34 ciclistes. Només hi va haver 18 abandonaments, tot i la 
calor intensa.

Sortida “El Repte del Ter”, Setcases Sortida “El Repte del Ter”, Manlleu
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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. 

En l’edició del 2015 han destacat una sèrie de novetats com el cronometratge, fotos individualitzades de cada participant, 
servei de monitoratge al càmping Castell Montgrí per a les famílies i traducció de la pàgina web al castellà i l’anglès.

Es van organitzar dues rodes de premsa de presentació de la prova de resistència, una al Museu del Ter de Manlleu el 9 de 
juny i l’altra a la Diputació de Girona el 19 de juny.

Presentació de la Ruta del Ter al Premi Medi Ambient 2015 organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en la 
modalitat “Iniciatives en l’àmbit temàtic del medi ambient i turisme”.

Assistència al 5è Congrés Internacional de la Bicicleta que va tenir lloc els dies 30 d’abril i 1 de maig a Girona. 

Participació a la Taula de Treball de Cicloturisme organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. L’activitat 
va tenir lloc el 10 de juny i es va presentar l’estudi “Impacte Econòmic del Cicloturisme a Catalunya”, entre altres qüestions.

Dinamització del Carnet Ruta del Ter. Aquest 2015 s’ha donat continuïtat a aquesta iniciativa que busca dinamitzar tant la 
Ruta com el territori per on transcorre. 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). 

En total hi ha 14 controls de pas dividits en tres trams: Ulldeter-Montesquiu, Montesquiu-Susqueda i Susqueda-la Gola del 
Ter. 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 2015 hi ha hagut un sorteig, el 16 juliol, i el premi va 
ser per Oriol Martorell de Barcelona.

El cap de setmana, per a dues persones, va estar format per una estada d’una nit a l’allotjament La Rierola de Manlleu, un 
àpat al restaurant Colomer “Can Janot” de Tavèrnoles i una entrada al Museu Etnogràfic de Ripoll. Tots els regals van ser 
gentilesa dels establiments col·laboradors.

Roda de premsa de presentació de “El Repte del Ter” a Manlleu Roda de premsa de presentació de “El Repte del Ter” a Girona



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2015 23

ACCIONS 2015 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 setena 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 440 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2014.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de deu- i redacció i 
enviament de notes de premsa –un total de vint-. A la pàgina web s’han publicat un total de 73 notícies i els mitjans de 
comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 118 ocasions.

Participació en el 28è Concurs de Fotografia Naturalista 2015 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 quarta 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 Xose Manuel Casal Luis amb la fotografia “Blue calm”. El segon premi se’l va endur Santa Pou 
Casasas per “Sau” i el tercer va ser per Miguel Ángel Fuentes Rosúa per “Merla d’aigua al Pont de la Barca de Girona”. 

Acte de lliurament dels premis del concurs de fotografia naturalistaBlue calm, de Xose Manuel Casal Luis
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Realització de xerrades a diferents centres educatius per apropar el riu Ter als 
escolars i ensenyar-los les diferents espècies de flora i fauna que s’hi poden 
trobar, així com per parlar de projectes que porta a terme el Consorci, entre ells el 
LIFE Potamo Fauna. El dia 23 de març a un grup de 70 alumnes de 2n d’ESO de 
l’Institut Vallvera de Salt en el marc del seu crèdit de síntesi, el dia 18 de maig a 24 
alumnes de 5è de primària de l’escola Verd de Girona, l’11 de juny a 160 escolars 
de batxillerat de l’IES Celrà, i el dia 28 d’octubre a 22 alumnes d’ESO de l’Escola 
Institut de Verges. 

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 setena edició.

El curs 2014-2015 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: FEDAC-Pont Major, Girona; Escola Pompeu Fabra, 
Anglès; CEIP Segimon Comas, Sant Quirze de Besora; Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses; Escola Pompeu 
Fabra, Manlleu i Escola Sentfores, Vic. 

El curs 2015-2016 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de Ter; Escola 
La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau; CEIP Doctor Robert, Camprodon; Institut Santa Eugènia, Girona i Secció d’Institut 
La Teuleria, Manlleu.

Xerrada a l’escola Verd

Visita guiada a l’exposició amb el col·legi 
Pompeu Fabra de Salt

En aquesta edició es van rebre un total de 838 fotografies (un 30% més que l’edició del 2014), 101 en la categoria “Riu 
Ter”. Aquest 2015 es va mantenir el format Instagram, adoptat l’any passat 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.

El jurat encarregat de la selecció de les 25 fotografies finalistes i premiades estava format per Xevi Güell (fotògraf 
professional), Joan Font (naturalista i fotògraf), Judit Iglesias (sòcia de l’Associació de Naturalistes de Girona), Ponç 
Feliu (Consorci del Ter) i Carles Borrell (fotògraf professional i membre de la plataforma Mou-te en Bici).

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 20 de novembre a l’Auditori Josep Irla de Girona. 

Dinamització de l’exposició “La esfera del agua” juntament amb el Centre Associat 
UNED Girona. Del 5 de febrer al 19 de març es va poder veure la mostra al hall de 
la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. L’exposició, produïda pel CSIC i Aqualogy, 
introdueix al visitant en el món de l’aigua, des de les seves propietats químiques, el 
cicle hidrològic o la relació amb el clima i els ecosistemes, fins al seu paper en la 
història i la civilització humana. Hi va haver visites guiades adreçades a estudiants de 
secundària que van arribar a gaire bé 300 alumnes de Salt i Girona. D’altra banda, en 
paral·lel, es va organitzar un cicle de tres conferències a càrrec d’experts en temes 
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d’aigua que van oferir visions i perspectives diferents del tema. El biòleg i tècnic del Consorci Costa Brava Lluís Sala va parlar 
sobre Sostenibilitat a la gestió de l’aigua; la química i degana de la Facultat de Ciències de la UdG, Dra. Victòria Salvadó, 
va tractar sobre aspectes educatius amb la xerrada L’aigua: un eix didàctic transversal i; el Dr. Sergi Sabater, sotsdirector 
de l’ICRA i professor de la UdG, va impartir la conferència Aigua, ecosistemes i humans: una equació i moltes incògnites. 

Col·laboració en l’activitat de neteja popular dels rius Ter i 
Freser a Ripoll “Enriula’t”. La jornada va tenir lloc l’11 d’abril amb 
l’objectiu de retirar, en els trams urbans, els plàstics i elements 
aliens de les lleres després de les darreres ventades i riuades.

Realització d’una visita guiada a l’espai Riberes del Baix Ter a 
Girona a un grup d’alumnes de l’Escola d’Adults de la ciutat, el 
16 d’abril. En concret es van visitar les zones de Fontajau i de 
Sant Ponç.

Organització de dos tallers de plantes medicinals a Osona que 
van anar a càrrec del naturalista Santi Javega, autor del llibre 
“La flora medicinal d’Osona i els seus usos etnobotànics”. Les 
activitats van comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i de Gas Natural Fenosa. El primer va tenir lloc a Roda de Ter i 
les Masies de Roda el 19 de juny i hi van participar 19 persones. 
El segon es va realitzar a les Masies de Voltregà (i va comptar 
també amb la col·laboració dels ajuntaments de Torelló, Orís, 
Montesquiu, Sant Vicenç de Torelló i Sant Quirze de Besora). 
En ambdós es van explicar nombroses qüestions relatives a 
l’ús de les plantes medicinals més properes, més quotidianes 
i més habituals dels nostres paisatges, molt sovint oblidades i 
desconegudes.

Deixalles recollides de les lleres dels rius Ter i Freser a Ripoll

Visita guiada a l’espai Riberes del Baix Ter a Girona

Taller de plantes medicinals a les Masies de VoltregàTaller de plantes medicinals a Roda de Ter i les Masies de Roda
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Activitat de creació de basses

Col·laboració en el camp de treball de Sant Jordi Desvalls, 
juliol 2015, organitzat per l’ajuntament del municipi i el 
Consell Comarcal del Gironès. En aquest es va realitzar una 
petita actuació de creació de basses en un espai proper a la 
zona on s’actua amb el projecte LIFE Potamo Fauna. A més, 
des del propi Consorci es va fer una xerrada divulgativa amb 
explicacions sobre el projecte i sobre la creació de basses 
temporànies. Durant el camp de treball, que hi van participar 
24 joves, també es van capturar exemplars de tortuga de 
Florida (Trachemys scripta) per així eliminar-les de la zona 
i afavorir les poblacions de tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa) i de tortuga d’estany (Emys orbicularis).

Sessió de debat de mesures del Pla de la Gestió de l’Aigua, a Girona Ponç Feliu va participar en una de les taules rodones al Cosmo Caixa

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

Participació en la reunió prèvia a l’inici de la redacció del Pla Especial de les Deveses de Salt on hi van assistir l’Ajuntament 
de Salt i diverses entitats naturalistes com Marfull, El Blauet i la SERS. 28 de gener de 2015.

Assistència a la jornada de presentació del procés participatiu del Pla Especial de la Devesa de Girona que va reunir més d’un 
centenar de persones. 29 de gener de 2015.

Assistència a la presentació pública del projecte LIFE Pletera, de desurbanització i restauració dels aiguamolls de la Pletera 
que va tenir lloc a la sala d’actes del Consell Municipal de l’Estartit. 2 de febrer de 2015.

Participació en la sessió de debat, organitzada a Girona, dins dels processos participatius vinculats amb la revisió del Pla de 
Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures. En la sessió es va abordar l’abastament i el 
sanejament d’aigua a les comarques gironines. 10 de febrer de 2015.
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Assistència a la quarta comissió Directora de “Planificació estratègica territorial en l’àmbit de desenvolupament econòmic i 
l’ocupació del Ter-Brugent”. 12 de febrer de 2015.

Participació en el primer Congrés de l’Aigua a Catalunya organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua a l’Auditori del 
Cosmo Caixa a Barcelona. El gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va prendre part en la taula rodona de la segona sessió 
sobre “Integració i recuperació del medi fluvial com a component del paisatge urbà”. 18 de febrer de 2015.

Assistència a la reunió de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Girona on es va presentar la memòria 
de la gestió de residus 2014 i la proposta d’actualització del pla de reducció d’emissions CO2 en l’àmbit municipal pel període 
2015-2020, entre altres temes. 26 de març de 2015.

Participació en la taula rodona “La gestió de l’aigua en la Girona republicana” organitzada per la secció local d’ERC Girona 
en el marc del cicle “#pensantgirona”. 9 d’abril de 2015.

Assistència a la jornada “La factura electrònica ja és una realitat, com li podem treure més suc?” a l’Espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona. La sessió estava organitzada pel Consorci AOC i la Diputació de Barcelona. 5 de maig de 2015.

Assistència a l’Assemblea Constitutiva de la Junta central d’usuaris d’Aigües superficials i subterrànies de l’àmbit dels 
Aqüífers del Baix Ter que va tenir lloc al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Està formada per 38 municipis, 
quatre comunitats de regants i més de 1.000 usuaris particulars. 7 de maig de 2015.

Assistència a la jornada “Reptes actuals en l’àmbit de l’Aigua” organitzada per la Universitat de Girona-Campus Aigua al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). 30 de juny de 2015.

Assistència a la jornada de debat sobre custòdia del territori organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori al Museu 
del Ter de Manlleu. Formava part del Programa de visites institucionals “La aplicación y el desarrollo de la custodia del 
territorio en Cataluña”, del projecte “Tejiendo redes para la custodia del territorio en España”, projecte conjunt entre la Xarxa 
de Custòdia del Territori i l’Obra Social “la Caixa”. 8 de setembre de 2015.

Realització d’una visita guiada fins a l’aiguabarreig Ter-Onyar dins el “Workshop internacional sobre serveis dels ecosistemes 
a Girona” en el marc de la XV International Summer School on Environment. 1 d’octubre de 2015.

Constitució de la Junta central d’usuaris d’Aigües del Baix Ter
Taula rodona “La gestió de l’aigua en la Girona republicana”. Foto: 
#pensantgirona
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Conferència al Temple Romà de Vic

Realització de la conferència “Medi natural en un món 
globalitzat: serà possible conservar la biodiversitat?” dins 
el cicle de conferències “Biodiversitat i globalització: la 
natura en un món local” organitzat pel Patronat d’Estudis 
Osonencs amb la col·laboració del Grup de Naturalistes 
d’Osona al Temple Romà de Vic. 7 d’octubre de 2015.

Participació del gerent del Consorci, Ponç Feliu, en la 
taula rodona “L’Onyar, un riu urbà” organitzada pels Amics 
de la UNESCO de Girona a la sala d’actes de l’Hotel 
d’Entitats de Girona en motiu de la commemoració dels 
75 anys dels aiguats de Sant Lluc que van causar grans 
inundacions arreu de les comarques de Girona entre el 
18 i el 20 d’octubre de 1940 i que a la ciutat de Girona 
van provocar una desena de morts i danys materials. El 
debat va ser moderat per Jordi Dalmau, escriptor i vocal 
d’Amics de la UNESCO de Girona. 19 d’octubre de 2015.

Realització d’una xerrada al curs de voluntariat ambiental 
organitzat per l’Oficina Verda de la Universitat de Girona, 
programat dins l’oferta de cursos de Formació de l’Oficina 
de Cooperació per al Desenvolupament. 27 de novembre 
de 2015.

Assistència a la jornada territorial “Realitats i recerca 
en el món de l’aigua en l’àmbit gironí i català” a l’auditori 
Manel Xifra Bonada del Parc Científic i Tecnològic de 
la Universitat de Girona (UdG). L’objectiu era revisar la 
situació de l’aigua tant a nivell de gestió i innovació com 
de recerca, entre el món acadèmic, professional i polític. 
11 de desembre de 2015.

Participació en la tercera trobada anual del Comitè de 
Seguiment i Gestió del Projecte Life MEDACC (Adaptant 
la Mediterrània al Canvi Climàtic: “Demostration and 
validation of innovative methodology for regional 
climate change adaptation in the Mediterranena area” 
LIFE 12 ENV/ES/000536) que va tenir lloc al Castell de 
Montesquiu. 15 de desembre de 2015.

Participants en el workshop

Ponç Feliu en la xerrada al curs de voluntariat ambiental
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ALTRES ACCIONS DEL 2015
Clam conjunt per reivindicar el cabal del riu Ter

L’Ajuntament de Girona i els consistoris que formen part del Consorci del Ter, 
el mateix Consorci, la plataforma Aigua és Vida i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat van reivindicar el cabal del riu Ter en un acte unitari el 24 d’abril 
a Girona, on van presentar públicament una campanya en aquest sentit. Hi van 
ser presents l’alcalde de Girona, Sr. Carles Puigdemont, el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila, el president del Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell, 
el Sr. Pau Masramon de la plataforma Aigua és Vida, i els alcaldes de Sant Joan 
de les Abadesses, Celrà, Bescanó i Torroella de Montgrí, així com l’alcaldessa 
de Verges. També va assistir a l’acte el tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i 
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Girona, Sr. Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde 
i regidora d’Educació i Esports, Sra. Isabel Muradàs.

Acte per reivindicar més cabal pel riu Ter. Foto: 
Ajuntament de Girona

Resultat de la jornada de treball a Dipsalut

L’acte va tenir lloc davant del mural representatiu de la problemàtica del riu Ter, pintat al viaducte del tren al seu pas per la 
rotonda del Rellotge de la Devesa, a Girona. El mural se suma a altres accions reivindicatives, com la instal·lació de banderoles 
als ponts sobre el Ter de la ciutat, fetes aquest any per conscienciar la població de la conca del Ter sobre la situació delicada 
del cabal del riu, ja que bona part de la seva aigua es transvasa lluny de les comarques gironines i això comporta una sèrie de 
problemes ambientals i territorials al tram baix del Ter. 

El Consorci del Ter i Dipsalut promouen 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) per al 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 segon any s’han continuat realitzant activitats que han permès combinar el coneixement de la natura 
i la promoció de la salut. 

El mes d’abril 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 el 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.

L’acollida i l’assistència ha estat molt bona en la majoria d’activitats proposades i ha 
tingut ressò, tant a nivell de poblacions, com ajuntaments, entitats i ciutadania. A més, ha 
permès implicar moltes entitats locals, de caire naturalista, científic, educatiu, etcètera.
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Aquest segon any hi ha hagut tretze 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. Les activitats van tenir una durada d’unes quatre hores de mitjana i van ser les 
següents:

Anellament científic d’ocells amb la col·laboració de l’Associació El Blauet. Municipi: Bordils. 12 d’abril de 2015.

Descens amb caiac entre Colomers i Verges a càrrec de Roger Duran de Kayak del Ter. Municipis: Colomers, Cervià de 
Ter, Sant Jordi Desvalls, Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà i Ullà. 25 d’abril de 2015.

Descoberta de ratpenats amb la col·laboració de Xevi Puig de Galanthus. Municipis: Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. 
15 de maig de 2015.

Bicicletada entre Celrà i Flaçà, activitat conduïda pels tècnics de l’Ajuntament de Celrà Pere Pla i Narcís Torra. Municipis: 
Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà. 17 de maig de 2015.

Realització d’un herbari de plantes medicinals amb la col·laboració d’Alba Casals de l’Associació El Blauet. Municipi: Sant 
Hilari Sacalm, però l’activitat també estava dirigida a Osor i Arbúcies. 22 de maig de 2015.

Taller de pesca científica a càrrec de Quim Pou de Sorelló. Municipi: Torroella de Montgrí, però l’activitat també estava 
dirigida als habitants de Serra de Daró, Gualta, Fontanilles, Ultramort i Ullà. 30 de maig de 2015.

Descens amb caiac entre Colomers i VergesAnellament científic d’ocells a Bordils Descoberta de ratpenats

Bicicletada entre Celrà i Flaçà Taller de pesca científica a Torroella de MontgríHerbari de plantes medicinals
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Passejada naturalista a les Gorgues del Freser, dirigida per Xavier Bachero del Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter. 
Municipis: Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Campelles i Campdevànol. 20 de juny de 2015.

Passejada naturalista pels boscos de la muntanya de Sant Antoni de Morers a càrrec de Ferran González de l’Associació 
Gedena-Ripollès. Municipi: Ripoll, activitat també dirigida a Campdevànol i Sant Joan de les Abadesses. 11 de juliol de 
2015.

Taller de pesca científica a l’Illa de la Pilastra amb la col·laboració de Quim Pou, Sorelló, Estudis al medi aquàtic. Municipis: 
Bescanó, Salt, Sant Gregori i Sant Julià de Llor i Bonmatí. 20 de setembre de 2015.

Descens en caiac pel riu Ter, entre Celrà i Flaçà, amb la col·laboració de Kayak del Ter. 20 de setembre de 2015.

Bicicletada entre Ripoll i Sant Quirze de Besora per la Ruta del Ter, activitat 
conduïda per Maria Soler del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 
Municipis: Ripoll, Les Llosses, Montesquiu i Sant Quirze de Besora. 26 de 
setembre de 2015.

Anellament d’ocells al Pasteral amb la col·laboració de l’Associació Pela-roques. 
Municipis: Amer, la Cellera de Ter i Anglès. 4 d’octubre de 2015.

Passejada naturalista a Ripoll

Passejada naturalista a les Gorgues del Freser

Taller de pesca científica a l’Illa de la Pilastra Descens en caiac, Celrà-Flaçà

Anellament d’ocells al Pasteral Anellament d’ocells a GualtaBicicletada entre Ripoll i Sant Quirze de Besora



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201532

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. 

Aquest any, també, i com a novetat respecte a l’edició anterior, es van realitzar 
un conjunt d’activitats addicionals, encaminades a arribar a col·lectius específics. 
Es van organitzar set activitats adreçades a centres escolars amb elevades ràtios 
d’immigració de Girona i Salt, així com centres especials amb persones amb risc 
d’exclusió social i amb major vulnerabilitat. D’una banda, l’Associació El Blauet va Cartells de difusió

Imatge virtual de la llera del riu Onyar

portar a terme quatre tallers de descoberta de la fauna i flora del riu Ter i de descoberta dels ocells i les seves adaptacions amb 
les escoles Pare Coll de Girona (28/10/2015), IES Santa Eugènia de Girona (11/11/2015), col·legi Vilagran de Salt (12/11/2015 i 
13/11/2015) i col·legi Pompeu Fabra de Salt (18/11/2015 i 19/11/2015). I d’altra banda, Sorelló va realitzar tres tallers de pesca 
científica al riu Ter, dos amb el col·lectiu d’integració JUGUEM? de Salt (14/11/2015) i un amb el col·lectiu d’educació i integració 
ESPAI 21 de Girona (05/12/2015). 

En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha comptat amb la participació de 662 persones.

Projecte Quatre rius i una sèquia

El Consorci del Ter ha participat activament durant aquest any, gràcies al conveni 
signat amb l’Ajuntament de Girona, en les tasques d’assessorament en matèria 
ambiental de l’ambiciós projecte “Quatre rius i una sèquia”, impulsat per l’ajuntament 
i redactat per l’estudi Arquitecturia d’Olga Felip i Josep Camps.

Aquest projecte pretén naturalitzar els rius gironins, integrar-los a l’entorn urbà i ser 
un pla de referència per a construir la ciutat del futur, des d’un punt de vista natural, 
social, d’ús públic i d’ordenació territorial. Durant l’any 2016 el pla serà presentat 
públicament, amb la voluntat que, després de la seva tramitació, comenci a ser 
executat durant els anys següents.

Altres

Presentació d’al·legacions al projecte de decret del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021 i al programa de mesures del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 
impulsats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Empreses que han estat visitades o contactades per a la recerca de finançament o implicació en els projectes del Consorci 
del Ter durant el 2015: Llet Nostra, Grup Girbau, Aigües de Ribes, Vallter 2000, Esteve Química, Fundació Agbar, Endesa, 
Fibran, Fonter – Font Vella, Gas Natural Fenosa, Enplater, Aigües Ter-Llobregat, Nestlé, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 
Ter, Prodaisa, Laboratoris Hipra, Abertis, Casa Terradellas, Fundació Catalunya-La Pedrera, La Farga Lacambra, Fundació 
“la Caixa”, Vall de Núria, Rubau-Tarrés, Fundició Dúctil Benito i diferents centrals hidroelèctriques del Ripollès i Osona. 
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DADES ECONÒMIQUES 2015
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2015, 268.295,26 euros?
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DESPESES

Durant el 2015 s’han reconegut obligacions per valor de 266.378,74 euros, en els conceptes següents:

Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?
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Sau, de Santa Pou Casasas. 2n premi de la categoria “Riu Ter”. 28è Concurs de Fotografia Naturalista de Girona



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


