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PRESENTACIÓ

Aquest any 2016 ha estat un any marcat per la defensa del cabal de riu Ter amb l’impuls d’una moció que ha estat aprovada 
per 38 ajuntaments i organismes de la conca del riu Ter. La Generalitat de Catalunya, a finals d’any, va constituir la Taula del 
Ter a Girona com un espai institucional de diàleg participat per les administracions locals, els usuaris i les entitats del territori 
per analitzar i debatre les mesures per reduir les extraccions del riu cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.

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 portat a terme, per 
tercer 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 fet diverses activitats (anellament d’ocells, descens en caiac, descoberta de ratpe-
nats, burricletada naturalista, etcètera). Enguany també s’han firmat nous acords i convenis amb institucions i empreses per 
a la millora del riu i el territori fluvial; en concret, amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i Aigües Ter Llobregat 
Concessionària.

Pel que fa a la Ruta del Ter, s’ha millorat el camí dels Pous que enllaça Manlleu i Roda de Ter passant per les Masies de Roda 
gràcies a les aportacions de la Fundació Privada Girbau i Aigües de Vic, i s’ha portat a terme una important tasca de millora 
de la senyalització amb la instal·lació de noves plaques, banderoles i cartells gràcies a l’aportació econòmica de la Fundació 
Agbar. També s’ha donat suport a l’organització de la quarta edició de la Ter Bike Experience, una prova no competitiva en 
bicicleta pel traçat de la Ruta del Ter. 

Cal destacar també que el Consorci ha arribat als 61 ajuntaments consorciats, després de l’adhesió del nou municipi de 
Medinyà. 

Aquestes i altres actuacions, dutes a terme durant el 2016, així com les dades econòmiques de l’ens, es descriuen en la 
memòria que segueix a continuació.
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2016 amb 61 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
L’Esquirol
Les Llosses
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Llanars
Manlleu
Medinyà
Molló
Montesquiu
Osor
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

Salvador Clarà i Pons
Josep Casadellà Turon
Pere Lluís Garcia i Palou
Jordi Barrera Coll
Jordi Tubau i Mitjavila
Simon Rovira i Puig
F. Xavier Sala i Pujol
Eulàlia Ferrer Benito
Josep Mª Geli Feixas
Josep Manuel López i Gifreu
Ramon Batallé Perez
Josep Oliveras Gali
Salvador Coll i Serra
Jaume Ribas i Faja
Narcís Sastre Fulcarà
Jaume Fontdevila i Tarabal
Pere Miralpeix Ballús
Èlia Bantí i Alabau
Oriol Amargant Bosch
Josep Ferrer Vilavella
Joan Callejón i Creus
Josep Llimós Camprubí
David Bosch Carbó
Gaietà Garcia Gordillo
Amadeu Rosell i Marti
Àlex Garrido i Serra
Josep Colom Ferrés
Josep Coma i Guitart
Elisabet Ferreres Vergés
Pau Trias Bertrana
Arnau Basco i Cirera
Joan Garrido Panicello
Imma Constans i Ruiz
Marc Prat i Arrey
Joaquim Colomer Cullell

Antoni Vila Tió
Marta Guillaumes i Pibernat
Narcís Fajula i Aulet
Jordi Molinas i Cufí
Carlos Fernández Amer
Joaquim Roca Ventura
Joan Ramon Veciana Martínez
Ramon Roqué i Riu
Alfred Oliver i Malagelada
Adrià Ayguade Ribas
Pere Pujolràs i Feixas
Adam Domènech Serra
Dolors Cambras Saqués
Rosa Vestit Villegas
Éric Sibina Márquez 
Joan Mercader Arimany
Pius Dòniga Fraile
Lurdes Rovira Plarromaní
Manel Romans Sànchez
Sandra Bartomeus i Vicens
Ignasi Sabater Poch
Josep-Ramon Soldevila i Garcia
Pere Gironès Galian
Ivet Font Font
Josep López Ruiz
Maria Gràcia Serrats Paretas
Joaquim Vivas i Vidal

Josep Puig Ribas i Josep López 
Ruiz

David Mas i Roselló i Albert 
Peracaula i Boschsacoma

Enric Gràcia i Barba i Joan 
Albamonte i Ventanyol

Benjamí Nieto Moral

REPRESENTANT 2016 REPRESENTANT 2016
AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS

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
Joaquim Roca

Gerència
Ponç Feliu

Àrea de Projectes
Teia Puigvert 

Secretaria i Intervenció
Gerard Soldevila
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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)

Joaquim Roca Ventura 
Alcalde de Sant Gregori

Àlex Garrido i Serra 
Alcalde de Manlleu

Gaietà Garcia Gordillo 
Regidor de les Masies de Voltregà

Narcís Sastre Fulcarà 
Regidor de Girona

Carlos Fernández Amer 
Alcalde de Setcases

Ramon Roqué i Riu 
Alcalde de Sant Joan de les Abadesses

Joaquim Colomer Cullell 
Regidor de Ripoll

Joan Ramon Veciana Martínez 
Alcalde de Sant Hilari Sacalm

Pere Lluís Garcia i Palou 
Alcalde de Bescanó

Marta Guillaumes i Pibernat 
Regidora de Salt

Pere Pujolràs i Feixas 
Regidor de Sant Julià de Ramis

Sandra Bartomeus i Vicens 
Regidora de Torroella de Montgrí-L’Estartit

Ignasi Sabater Poch 
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 2016 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)”, 
executat pel Consorci del Ter com a beneficiari coordinador entre els anys 2010 i 2013 i 
que va permetre actuar en 75 hectàrees de bosc de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 
“Riberes del Baix Ter” enguany ha continuat executant treballs en diferents zones per 
garantir-ne la seva conservació de cares al futur, un cop finalitzats els quatre anys del 
projecte. Unes actuacions recollides en els plans de conservació Post-LIFE redactats i 
aprovats l’últim any del Riparia-Ter. També, aquest 2016 l’experiència del projecte ha estat 
recollida en la revista editada per la Comissió Europea dels Best LIFE ja que el 2015 va 
ser guardonat com un dels 13 millors projectes LIFE avaluats el 2014 d’un total de 46, per 
la Unió Europea. 

El Riparia-Ter va actuar en quatre zones del riu Ter, l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant 
Gregori), 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. Una de les pàgines del reportatge 

publicat

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. 

El 2016 s’han executat diversos treballs de conservació al Bosc de Can Salvatella finançats per l’Ajuntament de Girona i amb 
un cost de 2.917,45 euros, IVA exclòs. Aquests els va dur a terme la Fundació Mas Xirgu i van consistir en el manteniment 
de la traça del camí a través de la desbrossada de vegetació herbàcia amb algun arbust puntual i retirada d’arbres morts 
tombats. La tasca es va realitzar tant a l’estiu com a la tardor. A més, es van fer tractaments de diverses espècies invasores, 
com l’ailant (segons el protocol de la Diputació de Girona) i la robínia i la gleditzia a través d’injeccions a floema amb 
glifosat. En el cost dels treballs també es va preveure un repàs exhaustiu de tota la zona de tractament d’invasores durant la 
primavera del 2017.
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D’altra banda, a l’Illa de la Pilastra s’han realitzat diferents actuacions a càrrec de la Fundació Onyar - la Selva per un import de 
6.500 euros, IVA inclòs. Una part dels treballs s’acabarà de realitzar durant l’any que ve.

En concret, enguany es va fer manteniment de l’itinerari de descoberta, tant del ferm com desbrossada de canyes, també es va 
reposar senyalització i elements d’ús públic malmesos per vandalisme i es van realitzar treballs de control de flora invasora. A més 
a més, la zona de l’aguait es va millorar instal·lant una tanca perimetral per no espantar la fauna quan s’accedeixi a la zona i poder 
fer millors observacions. D’altra banda, es va restituir la tanca de l’accés nord de l’illa.

Millora del traçat al Bosc de Can Salvatella Tractament d’invasores al Bosc de Can Salvatella

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

Aquest 2016 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 en aquests 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. 

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.

Nova tanca a l’Illa de la Pilastra
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Aquest any des del Consorci del Ter s’han creat 12 basses temporànies mediterrànies (3170*-Annex I de la Directiva Hàbitats) 
de formes, fondàries i grandàries diferents. L’objectiu és que aquestes basses 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). Les actuacions es van 
executar en el terme municipal de Flaçà dins la Zona Especial de Conservació (ZEC) “Riberes del Baix Ter (ES5120011)”. En el 
cas de la tortuga d’estany a la primavera es van alliberar 50 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 de 40 escolars de 5è i 6è de primària de les escoles Les Moreres de Flaçà i de Sant Jordi Desvalls el dia 1 de juny. 
Aquests alliberaments se sumen als 70 que van tenir lloc al 2015 entre Anglès i Girona. I és que fins l’any que ve se’n preveu 
alliberar un mínim de 150 exemplars a l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter.

Aquest 2016 l’exposició itinerant, inaugurada al 2015, per sensibilitzar a la població sobre la conservació de les espècies de 
fauna autòctones, ha estat itinerant per 16 municipis diferents de les comarques gironines i s’han portat a terme 29 visites 
guiades, tant obertes a la ciutadania com dirigides a escolars. En les visites guiades hi ha participat 721 persones. Enguany 
i com a complement a les visites guiades, els mestres i professors de les escoles i instituts que acullen l’exposició itinerant 
tenen un nou recurs pedagògic al seu abast, uns dossiers didàctics per treballar abans de la xerrada, durant la mateixa i 
posteriorment. També es compta amb uns dossiers amb orientacions i solucions per als docents. En concret s’han editat 
materials adreçats als alumnes de cicle mitjà de primària, als cursos de tercer i quart; i pels de secundària, de primer i segon 
d’ESO. Aquests es poden descarregar i imprimir a la pàgina web del projecte (www.lifepotamofauna.org).

Pel que fa a la comunicació del projecte, aquest 2016 es va organitzar juntament amb el Consorci de l’Estany i amb la coordinació 
de TOSCA Serveis Ambientals d’Educació i Turisme una Jornada d’Intercanvi Territorial entre instituts que són Escola Verda 
del Gironès, Baix Empordà i el Pla de l’Estany per presentar-los la problemàtica del cranc roig americà (Procambarus clarkii). 
Aquesta acció va tenir lloc en dos dies, 23 i 27 de maig, a les Hortes de Santa Eugènia de Girona i va comptar amb la implicació 
directa d’entre 5 i 8 tècnics del projecte LIFE Potamo Fauna. Hi van prendre part un total de 191 alumnes que van participar en 
una jornada de voluntariat ambiental amb el control o descastament intensiu de cranc roig americà.

Nova bassa a Flaçà Alliberament de tortugues amb escolars Jornada d’Intercanvi Territorial per conèixer la 
problemàtica del cranc roig americà
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Respecte a la campanya de prevenció de la introducció d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià i la 
Muga, enguany s’han realitzat 8 xerrades amb col·lectius específics amb un paper destacat en la prevenció de la introducció 
d’aquestes espècies com són agents rurals, empreses turístiques dedicades a la pesca i la navegació, caiacs, etcètera. També 
es va ser present al descens popular amb piragua pel riu Ter entre Bescanó i Girona desenvolupant tasques d’informació al 
voltant de les espècies exòtiques d’aigua dolça.

Xerrada a l’exposició a Camprodon Xerrada a l’IES Santiago Sobrequés, Girona

Xerrada amb agents rurals de l’Alt Empordà i el Baix Empordà Tasques d’informació al descens popular en piragua

D’altra banda, s’ha participat en diferents actes, seminaris i jornades, on s’ha informat del projecte, com el XIV Congrés 
Luso-Espanyol d’Herpetologia i el XVIII Congrés Espanyol d’Herpetologia que va tenir lloc a Lleida del 5 al 7 d’octubre. S’hi 
van reunir uns 200 especialistes en rèptils i amfibis de 12 països diferents. En el marc del projecte s’hi van presentar dues 
comunicacions orals i quatre pòsters.

Aquest any també s’ha editat un fulletó digital sobre l’espècie Vertigo que es pot consultar tant en català, com en castellà i 
anglès a la pàgina web del LIFE Potamo Fauna, s’ha actualitzat el mateix portal i s’han enviat diferents notes de premsa als 
mitjans de comunicació. L’11 d’octubre, a més, el programa “Espai Terra” de Televisió de Catalunya va emetre un reportatge 
conduït per Cori Calero sobre la tortuga d’estany. L’enregistrament havia tingut lloc a principis de juny, tant a Garriguella al 
Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) -on es porta a terme la cria en captivitat de l’espècie-, com a les noves 
basses creades en el marc del LIFE Potamo Fauna al riu Ter.



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201614

Ponç Feliu i Teia Puigvert amb el pòster presentat al Congrés de Lleida Cori Calero i Joan Budó del CRT gravant el reportatge

Reunió a l’Ajuntament de Gualta

El 18 de maig va tenir lloc a l’Ajuntament de Gualta una reunió convocada 
pel Consorci del Ter perquè des dels ajuntaments, els regants i els pagesos, 
la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter, representants de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, del Departament d’Agricultura, del Parc Natural del 
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i tècnics coneixedors dels espais, posessin 
en comú la diagnosi, la problemàtica i les possibles solucions per a una 
millora d’aquests recs històrics. I és que aquest conjunt de recs, de gran 
valor ecològic, paisatgístic i que fan una important funció de nexe territorial, 
han perdut cabal i manteniment des de la posada en funcionament dels 

Trobada per millorar l’estat de conservació dels recs històrics del Baix Ter

entubaments que han permès una millora i una modernització. A més, els recs suposen un important element per a la gestió 
de l’aigua, atès que minimitzen els riscos d’inundació en moments de fortes pluges i alhora dilueixen les aportacions d’aigües 
d’escorrentia superficials, d’excedents de regadiu i, en alguns casos, d’aigües residuals, a més de diluir i evitar la salinització en 
alguns àmbits. També són element clau per al bon funcionament dels sistemes d’aiguamolls del Baix Ter. 

Ara, les solucions passarien per tres aspectes concrets: aconseguir un major cabal circulant als recs històrics, realitzar un 
manteniment anual per cada marge i potenciar els usos turístics, socials i que aportin una dinamització territorial a través 
d’itineraris, senders, camins o vies verdes al llarg dels recs.

En la trobada es va acordar que des de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter i des del propi Consorci del Ter se seguirien 
de ben a prop les convocatòries possibles que serveixin per trobar finançament per treballar en algunes d’aquestes línies.

D’altra banda, el 14 de juliol el gerent del Consorci del Ter, Sr. Ponç Feliu, es va reunir amb tècnics del projecte European 
Waterways Heritatge (EUWATHER) del Departament de Geografia de la Universitat de Girona (UdG) en el que s’estudien els 
canals històrics del Baix Ter i en el què l’ens supramunicipal hi dóna suport. En concret, s’analitzen els tres recs principals per 
veure quina dinamització turística i territorial poden tenir. En aquest projecte hi participen tres universitats europees més, Leiden 
(Holanda), Brighton (Gran Bretanya) i Università Ca ‘Foscari (Itàlia). L’objectiu és promoure el coneixement i valorització turística 
del patrimoni vinculat a petits cursos fluvials i canals en quatre casos d’estudi.
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El Consorci millora el rec de l’Estany de Verges per garantir la seva funció de refugi de fauna fluvial a través del 
conveni de col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona per conservar i millorar els espais 
naturals de la demarcació de Girona

La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci del Ter han portat a terme diversos treballs de conservació i 
manteniment de la infraestructura per valor de 25.000 euros i on hi han treballat vuit persones de la Fundació Onyar – La 
Selva. L’objectiu ha estat doble: consolidar els marges del rec històric de l’Estany i potenciar la seva funció com a connector 
ecològic a la plana del Baix Ter i entre els aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà.

A banda de la seva funció com a regadiu, la importància del rec de l’Estany rau en el fet que manté una làmina semi 
permanent d’aigua al llarg de l’any. Això el fa un connector ecològic i un hàbitat aquàtic òptim per a fauna d’interès: nàiades, 
amfibis, peixos, ocells i també per a la llúdriga.

Les successives avingudes, però, havien provocat que l’aigua s’hagués endut els marges del rec i que hagués guanyat 
terreny als horts adjacents i a la zona de servitud. En aquest sentit, presentava un estat de conservació deficient.

Actuacions

Els treballs es van executar en uns 165 metres lineals prop de la trama urbana i van consistir en una prospecció prèvia per cer-
car nàiades autòctones (espècies protegides a Catalunya), en el desmuntatge de les instal·lacions provisionals dels hortolans 
fetes d’uralita (amiant), en la desbrossada manual per accedir a la zona i en la consolidació dels marges en un tram a l’entorn 
dels horts urbans.

Malgrat que no es van trobar exemplars vius de nàiades, s’hi va detectar la presència d’una altra espècie bivalve, la Corbicula 
fluminea, més resistent a les alteracions hidrològiques de les masses d’aigua. En canvi, s’hi van trobar cinc exemplars morts de 
nàiades de l’espècie Unio mancus (espècie autòctona i protegida) i tres de Sinanodonta woodiana (espècie invasora).

La retirada de les plaques d’uralita la va dur a terme una empresa autoritzada per a la gestió de l’amiant. Es van retirar aproxi-
madament uns 60 m2 d’uralita que els hortolans utilitzaven com a estructura temporal per aguantar els talussos del rec. Al seu 
lloc es va consolidar i dignificar la secció del rec de l’Estany mitjançant gabions de ferro galvanitzat omplerts amb còdols.

Diferents moments de l’actuació
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El rec de l’Estany de Verges

El traçat actual del rec de l’Estany ressegueix el perímetre urbà del nucli de Verges després d’una primera zona d’hortes. Un 
cop travessa la carretera C-31 de Verges a Torroella de Montgrí rega camps de conreu propis de la plana empordanesa. El 
recorregut total és d’uns 3.100 metres.

El seu cabal prové principalment d’una derivació d’aigua del rec de Sentmenat al seu pas pel terme municipal de Verges. Una 
altra part prové de l’aigua d’escorrentia de la zona de la vall del mateix municipi.

Espècies de fauna associades al rec de l’Estany

Al rec de l’Estany, s’hi poden trobar nàiades (sobretot als trams finals), anguiles (Anguilla anguilla) i llúdrigues (Lutra lutra). Altres 
espècies de fauna vertebrada protegida, probablement presents, són el gripau comú (Bufo bufo), la reineta (Hyla meridionalis), 
la granota verda (Pelophilax perezi), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la serp d’aigua (Natrix maura), a més de nombroses 
espècies d’ocells.

Aigües Ter Llobregat Concessionària i el Consorci del Ter signen un conveni per a la millora del riu i el territori fluvial 

Signatura del conveni a Girona

El Director General d’Aigües Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya, S.A., Sr. Alfredo Gutiérrez i el President del Consorci del Ter, Sr. 
Joaquim Roca, van firmar el 14 de juliol un conveni de col·laboració entre les 
dues entitats pel 2016, on ATLL Concessionària aporta 40.000 euros a l’ens 
supramunicipal. Aquests diners es destinaran, d’una banda a la preservació 
del patrimoni natural i la revalorització del patrimoni cultural d’elements vin-
culats a l’aigua; i d’altra banda, a la difusió i sensibilització pública a través de 
centres d’interpretació i punts d’informació en espais públics riberencs. L’acord 
serà renovable anualment.

Visita al safareig de Puig-roví per part dels representants 
d’ATLL Concessionària abans de la restauració

Respecte al patrimoni natural es faran actuacions de millora i manteniment de les ribes fluvials del Ter. En concret, es realitzarà 
un tractament de l’espai fluvial en algunes zones, per potenciar la diversitat biològica i fer possible que el Ter sigui un corredor 
natural amb un estat ecològic òptim de les masses forestals i els hàbitats de ribera. Està previst tractar peus de vegetació 
al·lòctona invasora, reduir el risc d’inundabilitat amb la retirada de brancam i 
eliminació de massa vegetal, entre altres actuacions. Pel que fa al patrimoni 
cultural es realitzaran accions de forma coordinada amb els ajuntaments que 
formen part del Consorci amb la finalitat de recuperar elements patrimonials 
vinculats a l’aigua, com són rescloses, safareigs, canals, ponts, etcètera.

També s’ha pensat en la sensibilització pública i la conscienciació ciutadana a 
través de l’adequació, en un futur, de centres d’interpretació de diferent tipolo-
gia a l’entorn del riu en equipaments o edificis de titularitat municipal vinculats 
a l’espai fluvial. 
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Imatge de la campanya a la pàgina web

El Consorci del Ter defensa un cabal adequat per al riu

Aquest 2016 el Consorci del Ter ha posat en marxa una campanya per defensar 
el cabal del riu Ter. D’una banda diferents ajuntaments i organismes han aprovat 
una moció que dóna suport a les al·legacions presentades per organismes i 
entitats que treballen per al riu, i que s’han presentat al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per reivindicar una solució definitiva al gran volum d’aigua que es transvasa des del riu Ter cap a altres conques 
i que condiciona, empobreix i posa en risc els valors ambientals del nostre riu. I d’altra banda, alguns ajuntaments consorciats 
s’han sumat a la campanya de demanar més aigua pel Ter incorporant a les seves pàgines web municipals la imatge de la 
campanya i el logotip o escut del propi ajuntament, tal com també hi ha a la portada del portal del Consorci del Ter. 

Els ajuntaments que han aprovat la moció en defensa del cabal del riu Ter fins al 31 de desembre i que han traslladat l’acord al 
Consorci del Ter –per ordre d’arribada- són: l’Ajuntament de Riells i Viabrea, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro, l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, l’Ajuntament de Santa Pau, l’Ajuntament de Setcases, 
l’Ajuntament de Flaçà, l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament de Cervià de Ter, l’Ajuntament de Mont-ras, l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, l’Ajuntament de Susqueda, l’Ajuntament de Pals, l’Ajuntament de 
Gualta, l’Ajuntament de Sant Gregori, l’Ajuntament de Bescanó, l’Ajuntament de Vilanova de Sau, l’Ajuntament de Verges, 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva, l’Ajuntament d’Anglès, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de les 
Masies de Voltregà, l’Ajuntament de Begur, l’Ajuntament de Llanars, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, l’Ajuntament de la 
Tallada d’Empordà, l’Ajuntament de Colomers, l’Ajuntament de Sarrià de Ter, l’Ajuntament de Celrà, l’Ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls, l’Ajuntament de Sant Martí Vell, l’Ajuntament de Fontanilles i l’Ajuntament de Molló. També ho han aprovat i traslladat 
l’acord la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal del Ripollès. 

També, aquest any, el XV Descens popular amb piragua pel Ter – Memorial Francesc Ferrer i Gironès, que es va fer entre 
Bescanó i Girona i que va comptar amb 155 participants, es va convertir en un acte reivindicatiu reclamant més aigua per al Ter 
i posant de manifest que aquest riu, segurament, és el més sobre explotat de Catalunya. A l’inici del descens, organitzat pel Club 
de Piragüisme Salt-Ter, els actors Joel Joan i Txe Arana van llegir un petit manifest en relació al Ter.

Les actuacions acordades aquest 2016, entre altres, van ser la restauració del safareig de Puig-roví a Torelló, la redacció d’un 
projecte de construcció d’un centre d’interpretació sobre el riu Ter a Setcases, l’adequació del camí i la font de Llagonet a Ripoll 
i la millora i manteniment de la riba fluvial del Ter a la zona de la Mambla, al terme municipal d’Orís.

Atenció als mitjans de comunicació abans del descens Abans de la baixada en caiac amb Joel Joan Descens reivindicatiu en caiac
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En el descens hi va participar el president del Consorci del Ter i alcalde de Sant Gregori, Sr. Joaquim Roca, l’alcalde de Bescanó, 
Sr. Pere Lluís Garcia i l’alcaldessa de Girona, Sra. Marta Madrenas. També hi va ser present l’alcalde de Salt, Sr. Jordi Viñas.

Constitució de la Taula del Ter amb el Conseller

Un altre imatge de la constitució de la Taula del Ter

Connexió del programa “Els Matins”

D’altra banda, el 10 d’octubre el president del Consorci del Ter, 
Sr. Joaquim Roca, va ser entrevistat en directe al programa “Els 
Matins” de Televisió de Catalunya per parlar sobre el cabal del 
riu Ter.

La Generalitat per tal de crear un espai institucional de diàleg participat per 
les administracions locals, els usuaris i les entitats del territori per analitzar i 
debatre les mesures per reduir les extraccions del riu cap a l’àrea metropolitana 
de Barcelona va constituir el 2 de desembre a Girona la Taula del Ter amb 
la presència del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull. Aquest 
estava acompanyat pel delegat del Govern a Girona, Sr. Eudald Casadesús, 
la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sra. Marta Subirà, el director 
dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona, Sr. Pere Saló i el 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sr. Jordi Agustí.

La Taula del Ter està integrada per la Generalitat, l’Ajuntament de Girona, el 
Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, el Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis, el Grup de Defensa del Ter i la plataforma 
d’organitzacions de la societat civil Aigua és Vida. Per part del Consorci del 
Ter, en la constitució van assistir-hi el president, Sr. Joaquim Roca i el gerent, 
Sr. Ponç Feliu.

Una de les primeres mesures acordades va ser la constitució de dues taules 
tècniques, pel gener de 2017, integrades per tècnics i experts en la matèria, per 
aportar el rigor i les dades que permetin als integrants de la taula fer una anàlisi 
aprofundida de les situacions abans de posicionar-se sobre cada mesura.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat va reconèixer “el deute que té Catalunya amb el Ter”, posant de relleu el compromís ferm 
del Govern per reduir les extraccions d’aigua més enllà dels 140 hectòmetres cúbics i garantir el compliment dels cabals fixats 
en el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya.
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ACCIONS 2016 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 destaca el condicionament del Camí dels Pous entre Manlleu i Roda 
de Ter, passant per les Masies de Roda, aconseguint augmentar la seguretat i permetent unificar el traçat ciclista i senderista 
en aquest punt. També, enguany, s’ha contractat una persona externa pel seguiment de les accions de promoció i per tal de 
reforçar la senyalització del recorregut. 

El Consorci del Ter millora el “Camí dels Pous”

El Consorci del Ter, amb la col·laboració econòmica d’Aigües Vic i la Fundació Privada Girbau ha pogut millorar la Ruta del Ter 
al seu pas per Osona. En concret, es va fer una actuació a l’estiu en el conegut com a “Camí dels Pous”, un dels espais més 
singulars del recorregut en el seu tram entre Manlleu i l’embassament de Sau que recorre els meandres del Ter passant a tocar 
de les rescloses de Can Rifà i de Malars, en el terme municipal de les Masies de Roda. El “Camí dels Pous” té una longitud 
d’1,45 quilòmetres, i també forma part del GR 210 (Camí Vora Ter). L’obra l’ha executat l’empresa TAC Osona.

L’actuació va consistir en la col·locació de diversos trams de tanca de fusta rodona de doble travesser en 132 metres lineals 
amb l’objectiu d’augmentar la seguretat dels nombrosos usuaris que hi transiten de manera habitual. A més, la seva instal·lació 
permet tant el pas a peu com en bicicleta pel mateix tram i evita que la Ruta del Ter s’hagi de bifurcar en aquest punt.

Inauguració del nou tram. D’esquerra a dreta: Josep Mª Aparicio,  
Albert Serra, Joaquim Roca, Àlex Garrido i Ramon Isern

Tanca instal·lada en un tram

La inauguració oficial va tenir lloc el 12 de juliol amb la presència del president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca, els 
alcaldes de Manlleu, Roda de Ter i les Masies de Roda, Srs. Àlex Garrido, Albert Serra i Ramon Isern, respectivament, i el 
gerent d’Aigües Vic, Sr. Josep Maria Aparicio.
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El president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca i la 
directora de la Fundació Agbar, Sra. Victòria Eugènia 
Martínez Fraile van subscriure el 22 de febrer a les 
oficines d’Agbar l’acord de col·laboració econòmica pel 
2016. En concret, es va acordar destinar els recursos 
en millorar la senyalització, amb la col·locació de nous 
cartells, plafons i senyals indicatius. Aquests s’han 
instal·lat especialment a les zones de bifurcació entre la 
ruta cicloturística i senderista, així com en traçats nous 
oberts en ambdues ribes (per indicar als usuaris que és 
possible fer el traçat tant pel marge esquerre com dret).

Respecte a les cartelleres se’n van instal·lar dues de 1200x1000mm. Una al punt final de la Ruta del Ter, a la Gola del 
Ter, al municipi de Torroella de Montgrí-l’Estartit, que serveix de “foto finish” per tots els usuaris que fan el traçat i volen 
tenir un record. L’altra es va col·locar a la població d’Anglès i actua de presentació de l’itinerari de natura “Camí Vora 
Ter” que ha adequat l’ajuntament del municipi i que el visitant pot trobar tot fent la Ruta del Ter. Es presenten diferents 
espècies de flora i fauna de l’indret.

Pel que fa a les banderoles se’n van instal·lar sis de 450x200mm. En concret, es van col·locar en diferents punts d’Osona 
(Saderra, pont de Borgonyà i Roda de Ter a l’enllaç amb la Ruta del Gurri) i al Baix Ter (Anglès, Bescanó i Foixà).

A més de cartells i banderoles es van imprimir nous senyals direccionals: plaques, adhesius, fletxes i barres.

Acord entre el Consorci del Ter i la Fundació Agbar per continuar col·laborant en millores a la Ruta del Ter

Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile i Sr. Joaquim Roca 

Cartell instal·lat a Anglès Cartell instal·lat a la Gola del Ter
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El Consorci del Ter i el Consorci de les Vies Verdes acorden promoure conjuntament les seves rutes

El Consorci del Ter i el Consorci de les Vies Verdes de Girona van signar el 7 de març un conveni de col·laboració per 
a la promoció conjunta de les seves rutes ciclables i senderistes, que són coincidents en algunes parts del traçat. 

La ruta pedalable Pirinexus, que connecta Girona i França, 
promoguda pel Consorci de les Vies Verdes de Girona coincideix 
amb el traçat de la Ruta del Ter entre Camprodon i Ripoll, El 
Pasteral i Girona, i són confluents a Torroella de Montgrí-l’Estartit. 
Ara, les dues institucions han acordat treballar conjuntament 
per difondre i millorar els traçats actuals, amb la recerca de 
subvencions, la creació d’espais de debat i la promoció del 
cicloturisme i el senderisme com a formes de mobilitat sostenible. 
En endavant, els consorcis faran promoció conjunta dels seus 
materials i accions de comunicació, així com en esdeveniments 
esportius o altres enfocats a la promoció del coneixement del 
territori. També es procurarà realitzar trams comuns ciclables al 
territori.

La signatura del conveni, a la sala de premsa Ferran Agulló de la 
Diputació de Girona, va anar a càrrec del president del Consorci 
del Ter, Sr. Joaquim Roca i del president del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, Sr. Albert Gómez.

Signatura del conveni entre els Srs. Joaquim Roca i Albert Gómez. 
Fotografia: Martí Artalejo 

Noves plaquesBanderola col·locada a Roda de Ter
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El Consorci del Ter, a través de la Diputació de Barcelona, impulsa la Ruta de la Riera de la Gorga

La zona del Collsacabra, a la comarca d’Osona, disposarà d’una ruta senderista que connectarà amb la Ruta del Ter, a l’alçada 
de Roda de Ter. Es tracta de la Ruta de la Riera de la Gorga, un dels afluents del Ter. Aquest 2016 tècnics de la Diputació de 
Barcelona han redactat el projecte i l’any que ve es farà la senyalització sobre el terreny. El Consorci del Ter, juntament amb 
l’Ajuntament de l’Esquirol, va liderar el projecte demanant una subvenció a través del Catàleg de Serveis de la Diputació.

 
Municipis del Gironès i la Selva exploren la possibilitat de crear la Ruta de l’Onyar 

Reunió a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

 
Regidors i alcaldes dels municipis de Bescanó, Brunyola, Campllong, Caldes de Malavella, Fornells de la Selva, Quart, Riudellots 
de la Selva i Vilobí d’Onyar es van reunir el 4 de març per explorar la possibilitat de tirar endavant la Ruta de l’Onyar, un nou 
sender que connectaria amb la Ruta del Carrilet, que uneix Olot i Sant Feliu de Guíxols, a Bescanó i a Quart, tot transcorrent prop 
del curs fluvial. Alhora, aquesta ruta enllaçaria amb la Ruta del Ter.

La reunió, que va tenir lloc a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, va comptar també amb la presència dels gerents del Consorci del 
Ter, Sr. Ponç Feliu, i del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Sr. Àngel Planas, els quals recolzen la proposta i en duen l’as-
sessorament. 

El projecte consisteix en definir un traçat de baixa dificultat, apte també per a bici-
cletes i per a un públic familiar, aprofitant al màxim els camins i infraestructures ja 
existents i, per tant, amb una inversió relativament baixa. A banda de connectar 
les diverses poblacions i ser utilitzada pels habitants de la zona, aquesta ruta 
podria esdevenir un pol d’atracció de turisme i cicloturisme, essent un motor de 
promoció econòmica de la Depressió de la Selva. 

El Consorci del Ter i el Consell Comarcal de Baix Empordà signen un conveni per al manteniment de la Ruta del Ter
Els presidents del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca i del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, Sr. Joan Català, van signar un conveni de col·laboració durant la 
tardor del 2016 pel manteniment de la Ruta del Ter al seu pas per la comarca. 

En concret, el Consell Comarcal assumeix el manteniment del traçat entre 
Colomers i Torroella de Montgrí-l’Estartit, tal com ja ho realitza amb la resta de 
xarxa cicloturista i de BTT del Baix Empordà, amb la finalitat de facilitar-ne el 
seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai de connexió entre diferents 
municipis, a més dels usos de passeig, de lleure i de gaudi i, sobretot per a un ús 
recreatiu, lúdic i turístic. Des del Consell Comarcal es desbrossarà el camí per 

Els dos presidents, Sr. Joaquim Roca i Sr. Joan Català 

ambdós marges, dret i esquerre, i es mantindrà la senyalització si aquesta es deteriora o malmet.

La Ruta del Ter passa per onze municipis del Baix Empordà (Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà, Ullà, Gualta, Serra 
de Daró, Fontanilles, Ultramort, Foixà i Torroella de Montgrí-l’Estartit).



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2016 23

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.

Posada en funcionament d’una nova pàgina web de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat). 

Edició d’un nou fulletó promocional de la Ruta del Ter amb el finançament i disseny del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, i posterior distribució entre els establiments col·laboradors i oficines de turisme.

Participació en el networking Cultura i Natura i Turisme Actiu organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i 
en l’Assemblea anual del Club Natura i Turisme Actiu. Els dos actes van tenir lloc el 27 de gener al Centre de Visitants del 
Gironès a Sarrià de Ter.

Suport a la quarta edició de la cursa en bicicleta pel Ter que aquest any va passar a denominar-se Ter Bike Experience i 
va tenir lloc el 9 de juliol. Open Natura i Sherpatour Tracks van organitzar aquesta marxa esportiva pel traçat de la Ruta del 
Ter amb 140 participants. 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.
La prova, no competitiva, permet recórrer els aproximadament 200 quilòmetres que hi ha entre Setcases i la Gola del Ter, 
Torroella de Montgrí-l’Estartit, en un dia. La cursa també va tenir un recorregut més curt, amb sortida a Manlleu, i de 127 
quilòmetres. Hi va haver set punts d’avituallament.

La Ter Bike Experience va comptar també amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat i la Federació Catalana de Ciclisme.

La roda de premsa de presentació es va fer a la Diputació de Girona el 29 de juny.

La Ruta del Ter finalista als Guardons de Turisme 2016 del Departament d’Empresa i Coneixement, en la categoria de 
Turisme Responsable.

Assistència a la Taula de Treball de Senderisme i Cicloturisme del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que va tenir 
lloc el 10 d’octubre, i on es va presentar el pla d’accions del 2017.

Roda de premsa de presentació de la “Ter Bike 
Experience” a Girona. Fotografia: Martí Artalejo

Un altre moment de la presentació amb el cartell  
del repte. Fotografia: Martí Artalejo

Sortida a Setcases



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 201624

El guanyador, Jaume Cunill, amb el premi

Assistència a la presentació de la Sea Otter Costa Brava Girona el 26 de novembre. 
Es tracta d’un esdeveniment de ciclisme que tindrà lloc a Girona els dies 2, 3 i 4 de 
juny de 2017. El “Sea Otter Classic” que des de fa 25 anys se celebra a Laguna Seca, 
Califòrnia, està considerat un dels festivals de ciclisme més important del món. Aquesta 
és la primera vegada que desembarcarà a Europa. 

Dinamització del Carnet Ruta del Ter. Aquest 2016 s’ha tornat a donar 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 a la pàgina web, on hi ha un apartat específic.

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 2016 hi ha hagut un sorteig, el 20 juliol, i el premi 
va recaure en Jaume Cunill de Sentmenat. 

El cap de setmana, per a dues persones, estava format per una estada d’una nit 
amb esmorzar a l’Avenc de Tavertet, un sopar al restaurant Torres Petit de Manlleu i 
una ruta amb bicicleta amb l’empresa Bicicarril.com d’Amer. Tots els regals van ser 
gentilesa dels establiments col·laboradors.
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El guanyador, Jaume Cunill, amb el premi

ACCIONS 2016 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 donat continuïtat al préstec del llibre “El tresor del Ter”, 
una campanya d’educació i sensibilització que ha arribat a la seva vuitena edició i que s’adreça a les escoles de la conca. 

Accions de comunicació i difusió

Edició i enviament mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 626 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2015.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de quatre- i redacció i 
enviament de notes de premsa –un total de vint-. A la pàgina web s’han publicat un total de 112 notícies i els mitjans de 
comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 79 ocasions.

Creació d’un compte a Twitter. Des del 18 de maig es poden seguir les últims notícies del Consorci del Ter @ConsorciTer 
en aquest canal de difusió.

Participació en el 29è Concurs de Fotografia Naturalista 2016 organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona. 
Aquest any per cinquena 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 Francesc Bujer amb la fotografia titulada “El Ter espectacular”. El segon 
premi va recaure en Joan Goy per “Jugant al Ter Vell” i el tercer va ser per Xavier Manrique amb “La Torre. Pantà de 
Sau”. 

En aquesta edició es van presentar un total de 367 fotografies, 53 en la categoria “Riu Ter”. Les altres categories 
premiades van ser “General”, la d’“Aigua, Natura i Costa Brava”, la categoria “Mobilitat Sostenible”, la de “Foto 
Denúncia” i la nova categoria “Vies Verdes”.

Les fotografies guanyadores i finalistes es podran veure exposades al llarg del 2017 en diferents espais de la ciutat 
de Girona.

El jurat del concurs estava format per Iñaki Relanzón (artista i fotògraf professional), Joan Font (naturalista i soci de 
l’Associació Naturalistes de Girona), Adrià Compte (naturalista i voluntari de l’Associació de Naturalistes de Girona), 
Ponç Feliu (gerent del Consorci del Ter), Lluís Margall (representant de la plataforma Mou-te en Bici) i Sílvia Álvarez 
(representant del Consorci Vies Verdes).

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 16 de desembre a l’Auditori Josep Irla de Girona.
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Acte de lliurament dels premis del concurs de fotografia naturalista. Fotografia: Sergi Vázquez AnguelaEl Ter espectacular, de Francesc Bujer

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 vuitena edició.

El curs 2015-2016 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: Escola Pompeu Fabra, Anglès; FEDAC-Pont Major, Girona; 
Escola Dr. Sobrequés, Bescanó i Escola Pompeu Fabra, Manlleu.

El curs 2016-2017 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de Ter; Escola Joaquim 
Salarich, Vic; Institut Escola Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de les Abadesses i Escola Pompeu Fabra, Manlleu.

El Consorci ha tingut sis estudiants en pràctiques aquest any. El curs acadèmic 2015-2016 des de l’ens supramunicipal s’han 
acollit quatre estudiants de la Universitat de Girona (UdG) i dos de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Les 
pràctiques els han servit per aplicar els coneixements adquirits i ampliar-los per complementar l’aprenentatge teòric amb el 
pràctic, així com per guanyar experiència que faciliti la seva inserció al mercat laboral. 

En concret, dels estudiants de la Universitat de Girona n’hi ha hagut un del grau d’Ordenació del Territori i Gestió del Medi 
Ambient de la Facultat de Lletres que va fer tasques relacionades amb la Ruta del Ter i amb el projecte “Salut i Natura a la vora 
del Ter” (240 hores) i tres més del graus de Biologia i Ciències Ambientals que van dedicar 150 hores a realitzar treball de camp 
a la zona de l’Illa i els Planters de Foixà –paratge que té en custòdia el Consorci del Ter en conveni amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua- per posteriorment dur a terme la redacció de l’inventari de la flora i la fauna de la zona, així com la cartografia 
d’hàbitats i espècies singulars. D’altra banda, entre els mesos de març i juny dos estudiants de Formació Professional de 
Gestió Forestal i de Medi Natural de l’Escola Agrària van realitzar pràctiques fent tasques inicials dels inventaris forestals del 
bosc de Foixà i Colomers, així com participant en seguiments d’espècies objecte del projecte LIFE Potamo Fauna.
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Alumnes realitzant pràctiques

Comentar que el Consorci va realitzar el 25 de febrer una breu 
presentació de l’ens en una sessió informativa organitzada per 
la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona adreçada als 
estudiants interessats en la realització de pràctiques externes. En 
la jornada hi estaven convidades empreses/institucions que tenien 
interès en acollir alumnes en pràctiques. En la presentació hi van 
assistir 80 estudiants.

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 
14 de març a dos grups de 2n d’ESO, un total de 70 alumnes, de 
l’Institut Vallvera de Salt; el 18 de març a 49 alumnes de 1r d’ESO 
de l’Institut La Miquela de Bescanó (es va fer una visita divulgativa 
a l’Illa de la Pilastra); el dia 6 d’abril a 25 alumnes de 5è de primària 
de l’Escola Verd de Girona; el dia 16 juny a 45 alumnes d’Infantil (P3 
i P4) de l’Escola Casals Gràcia de Manlleu; el dia 17 de juny a 24 
alumnes més de l’Escola Verd, però del curs de 1r de primària; i el 
dia 16 de novembre al Teatre Municipal de Roses amb la presència 
de 105 alumnes de diferents instituts, el Rodhes i el Centre Escolar 
Empordà, i l’Institut d’Empuriabrava de Castelló d’Empúries. Sortida Illa de la Pilastra

Participació en el V Cicle Fòrum d’Educació de Girona, organitzat pel Consell Municipal d’Educació conjuntament amb el 
Museu del Cinema, el dia 3 de febrer. Es tractava de la primera sessió d’aquest cicle dedicat a la conscienciació sobre la 
preservació del medi ambient i on es va projectar la pel·lícula “Una verdad incómoda (An Inconvenient Truth)”.

Col·laboració en l’activitat de neteja popular dels rius Ter i Freser a Ripoll “Enriula’t”, en la seva segona edició. La jornada 
va tenir lloc el 9 d’abril i estava organitzada per l’Ajuntament de Ripoll. Hi van participar 18 voluntaris. Principalment es van 
recollir llaunes de cervesa, mantes, ampolles de plàstic, caques de gos i com a curiositat, dues rentadores.

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

Col·laboració en dos camps de treball durant l’estiu 2016. A l’agost 
es van realitzar dos camps de treball a Sant Gregori i Salt amb la 
participació global de 38 joves que van fer treballs recollits en el 
Post-LIFE del projecte Riparia-Ter a l’Illa de la Pilastra i a les Deveses 
de Salt. 

El primer, a Sant Gregori, va tenir lloc entre l’1 i el 15 d’agost, on 
23 joves d’entre 14 i 17 anys van prendre part en el camp de treball 
“L’Illa de la Pilastra” organitzat per l’entitat del municipi l’Associació 
de Joves del Quaranta Dos. Respecte al LIFE Riparia-Ter van fer 
tasques de manteniment de l’itinerari, control de vegetació exòtica 
invasora (marcatge de plantes invasores) i recollida de deixalles.
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Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Assistència a l’acte organitzat a l’auditori Josep Irla de Girona en suport a les Terres de l’Ebre per evitar el Pla Hidrològic 
Nacional. 2 de febrer de 2016.

Assistència a la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Girona. 10 de febrer de 2016.

Assistència a la conferència “El canvi climàtic i l’aigua: conseqüències sobre la planificació i la gestió” de Gabriel Borràs, a 
l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). 24 de febrer de 2016.

Participació en la reunió informativa de presentació dels documents redactats de la Modificació del Pla General d’Ordenació 
urbana –àmbit del Pla especial de les Hortes i Deveses de Salt i de la Modificació del Pla Especial urbanístic del sector SNU-1 de 
les hortes i deveses, Pla especial de les deveses- Parc de les terres i aigües del Ter a l’Ajuntament de Salt. 29 de febrer de 2016.

Col·laboració i participació en la jornada del Life + “Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000” a la Factoria Cultural Coma-
Cros de Salt per explicar als agents privats del territori els beneficis d’estar dins la Xarxa Natura 2000. 2 de març de 2016. 

Assistència a la jornada “El Campus de l’aigua, l’ecosistema innovador del sector de l’aigua” a Girona. 5 de maig de 2016.

Assistència a la sessió de retorn del procés participatiu per a la gestió de l’aigua a Catalunya, a l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua ICRA de Girona. Es va donar resposta a cada proposta generada en el debat de la revisió del Pla de Gestió de la conca 
Fluvial de Catalunya al nucli de Girona 1 (El Daró, La Muga, El Fluvià, El Ter, Recs del Madral, El Sirvent, Cap de Creus, Montgrí-
Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar). 18 de maig de 2016.

Xerrada al curs de voluntariat ambientalCamp de treball de Sant Gregori Camp de treball de Salt

L’altre camp de treball es va organitzar entre el 21 d’agost i el 3 de setembre a Salt. Hi van participar 15 joves d’entre 18 i 29 
anys de diferents nacionalitats (Alemanya, Espanya, Ucraïna, Japó, Turquia o Mèxic). Aquest camp de treball de caràcter 
internacional estava organitzat per l’entitat sense ànim de lucre “El Cau de Salt”. L’objectiu era conèixer i treballar per a 
millorar l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) i també per conèixer la flora i fauna fluvial del Ter i en 
concret de la zona de les Deveses de Salt. Els joves van realitzar accions Post-LIFE semblants a les de l’Illa de la Pilastra 
i a més van fer feines de millora de les basses creades durant el Riparia-Ter.

Realització d’una xerrada al curs de voluntariat ambiental de la Universitat de Girona, el 18 de novembre, organitzat per 
l’Oficina verda.
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Jornada “El Campus de l’aigua” Sessió de retorn del procés participatiu

Assistència a la presentació pública de la sessió del retorn del procés de participació del Pla Especial de la Devesa de Girona. 
24 de maig de 2016.

Assistència a la jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” organitzat pel Consorci AOC al Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, a Barcelona. 28 de juny de 2016.

Col·laboració amb l’aportació de material del propi Consorci i de la Ruta del Ter en la inauguració de l’edifici de “L’Estació” de 
Bescanó com a punt d’informació turística i de promoció local. 1 de juliol de 2016.

Assistència a la reunió de l’entitat “Aigua És Vida” al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal de Girona per convidar a les entitats 
del territori a fer un front comú a l’hora de reclamar un tracte digne per al riu Ter i solucions per als problemes que arrossega. 
4 d’octubre de 2016.

Presentació del llibre a la biblioteca Iu Bohigas de Salt

Participació en la presentació del llibre “Paisatge, patrimoni i aigua. La 
memòria del territori” a la biblioteca Iu Bohigas de Salt, dins el quart 
volum de la sèrie “Reflexions” de la col·lecció “Plecs de Paisatge” de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya. 6 d’octubre de 2016.

Assistència a la presentació del segon volum del llibre “Girona. Aigua i 
Ciutat” a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona. 17 d’octubre 
de 2016.

Assistència a la jornada “Confluència d’usos al bosc de ribera” 
organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) a l’aula magna 
de la Casa de Cultura de Girona amb l’objectiu de posar en valor el 
bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels àmbits 
adjacents (espais urbans, periurbans i agraris), així com donar a 
conèixer propostes de gestió i conservació d’aquest bosc, destacant-
ne les possibilitats de custòdia del territori. 19 d’octubre de 2016.
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Reunió del Consell Assessor

Assistència a la inauguració de l’exposició “La Girona de l’aigua” al Museu d’Història de Girona que vol posar de manifest 
els vincles històrics de la ciutat amb l’aigua i la seva repercussió en tots els aspectes de la vida de la ciutat: en la seva 
fesomia urbana, en la seva economia, en la seva cultura, en la seva trajectòria històrica, i fins i tot, en la personalitat i 
caràcter dels seus habitants. 29 d’octubre de 2016. 

Participació en el curs de formació del Consorci AOC sobre el 
registre electrònic ERES a Barcelona. 2 de novembre de 2016.

Participació en la reunió del Consell Assessor de la Càtedra 
de l’Aigua, Natura i Benestar impulsada conjuntament per 
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona. 
Treballa per al desenvolupament del territori a partir de la 
interacció entre els diferents agents socials i les universitats en 
aquells àmbits en què aquestes poden aportar expertesa. La 
reunió va tenir lloc al Centre AQUA de Sant Hilari Sacalm. 1 de 
desembre de 2016.
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ALTRES ACCIONS DEL 2016

El president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca, juntament amb el vice-
president segon, Sr. Gaietà Garcia i el gerent de l’ens, Sr. Ponç Feliu, van 
mantenir una trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep 
Rull, el dia 23 de març. A la reunió també hi van ser presents el director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Jordi Agustí, i la Sra. Marta Subirà, secre-
tària de Medi Ambient i Sostenibilitat. La trobada va tenir lloc a la Conselle-
ria de Territori i Sostenibilitat i va servir per presentar-se formalment, atès 
que tant el Conseller com el President del Consorci feia pocs mesos que 
havien pres possessió en els respectius càrrecs. A més de l’explicació dels 
projectes, actuacions i funcionament del Consorci, es van tractar temes de 
gran importància com la gestió dels espais naturals fluvials de la conca del 
Ter i especialment la problemàtica del cabal del Ter.  Trobada a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

El Consorci del Ter s’entrevista amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull

Les diputacions de Girona i Barcelona signen un conveni amb el Consorci per potenciar el desenvolupament territorial 
de la conca del Ter

Signatura del conveni. D’esquerra a dreta: Sr. Jesús Calderer, 
Sr. Pere Vila i Sr. Joaquim Roca. Fotografia: Eddy Kelele

El Consorci del Ter i les Diputacions de Girona i Barcelona van signar el 29 de setembre a Amer un conveni de col·laboració 
per portar a terme activitats i projectes en l’àmbit del riu Ter i el seu territori. L’acord, preveu, entre altres accions, la realització 
d’estudis i la planificació integral de la conca fluvial; la potenciació del desenvolupament territorial en relació amb el turisme, 
l’economia i el patrimoni, i en els àmbits natural i social, i la dinamització de la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents.

D’acord amb aquest conveni, les dues diputacions col·laboraran a parts iguals 
en el suport a les activitats i els projectes que realitza el Consorci del Ter amb 
25.000 euros anuals per part de cadascuna d’elles. 

El conveni el van signar el Sr. Pere Vila, president de la Diputació de Girona; 
el Sr. Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Bar-
celona; i el Sr. Joaquim Roca, president del Consorci del Ter. Abans de signar 
el conveni, les autoritats van visitar el riu Ter a l’alçada de l’embassament del 
Pasteral, a la Cellera de Ter i Amer.

Prèviament, el 19 de maig, el president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca, el vicepresident tercer, Sr. Narcís Sastre i el 
gerent, Sr. Ponç Feliu, es van entrevistar amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Sra. Mercè Conesa, en la primera 
presa de contacte entre els dos presidents. La reunió va tenir lloc a la Diputació de Barcelona. D’altra banda, el mateix dia, els 
representants del Consorci també van mantenir una trobada amb el president de la Diputació de Girona, Sr. Pere Vila, per parlar 
de vies de col·laboració presents i futures entre les dues institucions.
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Reunió a la Diputació de Barcelona amb la Sra. Mercè Conesa.   
Fotografia: Diputació de Barcelona

Reunió a la Diputació de Girona amb el Sr. Pere Vila

El Consorci del Ter redacta el document que ordenarà els serveis i activitats recreatives a la conca del Ter

Reunió a Barcelona. Fotografia: ACA

Una de les reunions, amb ajuntaments del Baix Ter, a Verges

Aquest Pla d’Usos del riu Ter és una proposta plantejada per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb la coordinació i suport del De-
partament de Territori i Sostenibilitat i les diputacions de Girona i Barce-
lona. El pla pretén ordenar la presència de serveis i activitats recreatives 
existents i potencials a la conca, d’acord a uns criteris ambientals i de se-
guretat, per tal d’estimular l’activitat social i econòmica a l’entorn del riu, 
d’embassaments i afluents, bo i preservant-ne els valors naturals. Aquest 
pla d’usos del Ter es desenvoluparà i s’implantarà en diferents fases que 
abastaran els embassaments de Sau, Susqueda, El Pasteral, així com 
la resta de la conca del riu Ter. L’objectiu és oferir noves oportunitats de 
desenvolupament sostenible per al territori, en aquells àmbits i municipis 
propers als embassaments i a les zones de bany continentals de les con-
ques internes, a afectes de navegació i altres activitats turístiques, cultu-
rals, esportives i lúdiques que afavoreixin el desenvolupament equilibrat 
del territori i contribueixin a la fixació de la població en aquests entorns.

La primera trobada entre el territori amb el Consorci del Ter i l’Agència 
Catalana de l’Aigua per començar a analitzar propostes i a unificar esfor-
ços per formalitzar la seva elaboració i desenvolupament va tenir lloc el 
19 de gener a Barcelona. 

En el procés de redacció d’aquest pla d’usos s’han portat a terme dife-
rents reunions amb ajuntaments i consells comarcals riberencs per in-
formar-los i discutir les propostes d’ordenació del usos recreatius al riu 
Ter, als seus afluents i als embassaments. També se’ls va passar una 
enquesta per conèixer de primera mà les seves necessitats.
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Visita a l’embassament i presa de La Baells

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 tercer any s’han continuat realitzant activitats que han permès combinar el coneixement de la natura i 
la promoció de la salut. 

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, el projecte ha permès implicar moltes entitats locals, de caire naturalista, científic, 
educatiu, etcètera. 

Aquest tercer any hi ha hagut catorze tallers al Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Aquests van començar a la pri-
mavera 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:

D’altra banda, en el procés de redacció el Consorci del Ter va organitzar el 27 
de juny una visita a l’embassament i la presa de La Baells, a Cercs, per conèixer 
com funciona el Pla d’Usos que tenen implementat en aquest punt de la conca 
del riu Llobregat. La visita va anar a càrrec dels tècnics que el gestionen, Sres. 
Rosa Serra i Josefina Comellas. A la zona s’hi realitzen activitats nàutiques amb 
empreses i entitats que hi fan usos aquàtics. Es van poder veure diferents zones 
de la presa, com l’estació de desinfecció. En la trobada hi va participar a més del 
gerent del Consorci del Ter, alcaldes i regidors dels municipis de Susqueda, Osor 
i Amer, que són de l’àmbit de la presa de Susqueda i de la zona del Ter-Brugent.

Pesca científica i anellament d’ocells a càrrec de Quim Pou de Sorelló i d’Alba Casals de l’Associació El Blauet. Municipis: 
Anglès, Sant Julià de Llor i Bonmatí i la Cellera de Ter. 19 de març de 2016.

Anellament científic d’ocells amb l’Associació El Blauet. Municipi: Bordils. 17 d’abril de 2016.

Burricletada naturalista al Baix Ter a càrrec d’Ocitània. Municipis: Sant Jordi Desvalls, Colomers, Jafre, Flaçà, Ultramort, 
Sant Joan de Mollet, Foixà i Cervià de Ter. 29 de maig de 2016.

Anellament científic d’ocells a BordilsAnellament científic d’ocells a Anglès.   
Fotografia: Albert Roura

Burricletada naturalista
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Descens en caiac entre Colomers i Verges per Kayak del Ter. Municipis: Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà, 
Ullà i Torroella de Montgrí. 12 de juny de 2016.

Passejada naturalista pels boscos i veïnats de la vora del Freser a càrrec del naturalista Ferran González. Municipis: Ribes 
de Freser, Queralbs, Pardines, Campelles, Campdevànol i Ripoll. 2 de juliol de 2016.

Descoberta nocturna de ratpenats per la Ruta del Ter a càrrec de l’expert en quiròpters Xavier Puig. Municipi: Torroella de 
Montgrí. 15 de juliol de 2016.

Descoberta de la natura d’alta muntanya a les fonts del Ritort, dirigida per Xavier Bachero del Centre d’Educació Ambiental 
Alt-Ter. Municipis: Molló, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases. 16 de juliol de 2016.

Pesca científica i anellament d’ocells amb l’ictiòleg Quim Pou i el biòleg Dani Castro. Municipis: Sant Jordi Desvalls, Sant 
Joan de Mollet, Flaçà i Foixà. 3 de setembre de 2016.

Taller de pesca científica a Medinyà amb la col·laboració de Quim Pou, Sorelló, Estudis al medi aquàtic. Municipis: Medinyà, 
Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Cervià de Ter. 18 de setembre de 2016.

Passejada naturalista pel FreserDescens en caiac Descoberta nocturna de ratpenats

Descoberta de natura a les fonts del Ritort Taller de pesca científica a MedinyàTaller de pesca científica a Sant Jordi Desvalls
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Anellament científic d’ocells al Pasteral

Caiac a Colomers

Anellament científic d’ocells a Sant Hilari

Anellament científic d’ocells a Fornells de la 
Selva

Pesca científica a Ripoll

Activitat amb l’escola FEDAC Pont Major

Anellament científic d’ocells amb l’ornitòleg Grabi 
de Jesús al Pasteral. Municipis: Amer, la Cellera 
de Ter i Anglès. 2 d’octubre de 2016.

Anellament científic d’ocells amb la col·laboració 
de l’Associació El Blauet. Municipis: Sant Hilari 
Sacalm, Susqueda i Osor. 2 d’octubre de 2016.

Descens amb caiac entre Colomers i Verges 
amb Kayak del Ter. Municipi: Colomers. 9 d’oc-
tubre de 2016.

Taller de pesca científica amb Quim Pou de So-
relló. Municipi: Ripoll. 19 de novembre de 2016.

Anellament científic d’ocells amb la col·laboració 
d’Alba Casals de l’entitat El Blauet. Municipi: For-
nells de la Selva. 20 de novembre de 2016.

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-, que també s’envia a través del butlletí electrònic mensual. 
Aquestes activitats, en la mesura del possible, es van difondre a través de les agen-
des dels diaris locals o comarcals, i també al Facebook de la Ruta del Ter. Les ac-
tivitats organitzades a partir del 18 de maig, a més, se’n va fer difusió a través del 
Twitter del Consorci del Ter.

Aquest any, també, es van realitzar un conjunt d’activitats addicionals, encaminades a arribar a col·lectius específics. Es van 
organitzar sis activitats adreçades a centres escolars gironins amb elevades ràtios d’immigració, així com a centres especials 
amb persones amb risc d’exclusió social i amb major vulnerabilitat. D’una banda, l’Associació El Blauet va 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 FEDAC 
Pont Major (13/04/2016, 14/04/2016 i 15/04/2016) i escola Les Moreres de Flaçà (18/11/2016). Hi van prendre part 195 alumnes 
de cursos compresos entre P3 d’educació infantil i 6è de primària. També, El Blauet va 
realitzar un taller d’anellament científic a l’estiu en el marc del camp de treball de l’Illa de 
la Pilastra on hi van participar 20 joves, organitzat per l’Associació de Joves El Quaranta-
Dos de Sant Gregori. I d’altra banda, Sorelló va realitzar un taller de pesca científica al 
riu Ter amb el col·lectiu d’educació i integració ESPAI 31 de Girona (05/12/2016). Hi van 
prendre part 34 nens, d’entre 5 i 14 anys, i 12 acompanyants adults.

En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha 
comptat amb la participació de 760 persones.
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Activitats de sensibilització i educació ambiental “VIURE EL RIU” Osona

En el marc de les activitats de sensibilització i educació ambiental obertes a la ciutadania es va demanar una subvenció a la 
Diputació de Barcelona, dins el Catàleg de serveis 2016, per portar a terme diferents tallers a la comarca d’Osona que perme-
tessin descobrir l’entorn proper i gaudir-lo com un espai valuós que mereix ser gestionat i preservat. La campanya va portar 
per títol “VIURE EL RIU” i es van realitzar quatre activitats entre els mesos de juny i octubre amb una durada d’unes tres hores 
cadascuna. Aquestes es van realitzar a través d’especialistes de diferents entitats locals i amb el recolzament de tècnics del 
Consorci del Ter. Totes elles van ser gratuïtes pels participants. 

Passejada botànica a Tavèrnoles Passejada botànica al Parc del Castell de Montesquiu

Les activitats van ser les següents:

Passejada botànica a càrrec de Santi Javega, un dels etnobotànics més prestigiosos i reconeguts del país. Municipi de realit-
zació: Tavèrnoles, però activitat també dirigida als habitants de Vilanova de Sau, Tavertet, Roda de Ter, les Masies de Roda, 
Gurb i Vic. 17 de juny de 2016.

Passejada botànica també amb la col·laboració de Santi Javega que fa més de 30 anys que es dedica a estudiar les propietats 
de les plantes i la seva utilització en l’alimentació i en el benefici de la salut. Municipi de realització: Montesquiu, en concret al 
Parc del Castell de Montesquiu; activitat però també dirigida als habitants de Sant Quirze de Besora i Les Llosses. 1 de juliol 
de 2016.

Descoberta nocturna de ratpenats a càrrec de l’expert en quiròpters Xavier Puig. Municipi de realització: Roda de Ter, acti-
vitat però que també anava dirigida als habitants de les Masies de Roda, Manlleu, Gurb i Vic. 22 de juliol de 2016.

Taller d’anellament científic d’ocells amb la col·laboració de Jordi Baucells del grup de Naturalistes d’Osona. Municipi de 
realització: Sant Vicenç de Torelló, activitat però que anava dirigida també als habitants d’Orís, Torelló i les Masies de Vol-
tregà. 2 d’octubre de 2016.

L’assistència global va ser de 82 persones. La difusió de les mateixes es va realitzar per diferents canals. Es va dissenyar un 
cartell per cada activitat i se’n va fer publicitat a través dels ajuntaments implicats, de la web del Consorci del Ter, així com 
dels comptes de Facebook i Twitter. També es van promocionar a les agendes dels mitjans de comunicació locals.
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Reunió entre el Consorci i la Comunitat d’Usuaris de 
l’Aigua del Baix Ter

Altres

Presentació d’al·legacions al projecte de Pla de Gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya en 
relació a la conca del Ter, per sol·licitar un major cabal al riu Ter, atès que la proposta presentada és molt insuficient i posa en 
risc la bona qualitat ecològica del riu.

Presentació d’al·legacions al Pla de sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per a demanar que, en moments de 
sequera, el riu Ter no rebi tant les conseqüències del poc cabal que es proposa deixar al riu, i que es busquin altres alternatives.

Tramitació als ens consorciats de sol·licituds a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la realització d’actuacions de conservació 
i manteniment de lleres públiques en tram urbà, a partir d’una convocatòria de l’ACA. Municipis sol·licitants: Vilallonga de Ter, 
Camprodon, Montesquiu, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Ullà.

Adhesió de l’Ajuntament de Medinyà, ratificada en l’Assemblea General del 29 de setembre de 2016 a Amer.

El Consorci s’ha adherit al Campus Sectorial de l’Aigua de la Universitat de Girona. Des del Campus es va proposar la 
incorporació del Consorci amb la voluntat de connectar les diverses entitats i empreses del sector per tal que participin d’un 
ecosistema innovador dinàmic.

Descoberta nocturna de ratpenats a Roda de Ter Anellament científic d’ocells a Sant Vicenç de Torelló

El 7 de juny hi va haver una trobada entre els presidents del Consorci del Ter i de la 
Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Ter, Srs. Joaquim Roca i Jordi Cordón, res-
pectivament, junt als responsables tècnics d’ambdós organismes, Srs. Ponç Feliu 
i Francesc Camps. La reunió va servir per fer una posada en comú dels objectius, 
estratègia i projectes del Consorci i la Comunitat d’Usuaris que, en gran part, con-
flueixen en la dinamització i preservació del territori i els seus valors. 

Empreses que han estat visitades o contactades per a la recerca de finançament 
o implicació en els projectes del Consorci del Ter durant el 2016: Grup Girbau, 
Vallter 2000, Fundació Agbar, Endesa, Aigües Ter-Llobregat Concessionària de la 
Generalitat, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Prodaisa, Fundació “la Caixa” i 
diferents centrals hidroelèctriques del Ripollès i Osona.
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DADES ECONÒMIQUES 2016
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2016, 245.257,79 euros?
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DESPESES

Durant el 2016 s’han reconegut obligacions per valor de 217.050,26 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


