MEMÒRIA D'ACTIVITATS

2017

Memòria d'Activitats 2017
Edita: Consorci del Ter
Dipòsit legal: B 11109-2018
Disseny i maquetació: Eva Font
Impressió: Exaprint Iberia

ÍNDEX
Presentació

4

Ens consorciats i representants del Consorci

5

Organigrama del Consorci

7

Els membres del Consell de Govern

8

Àrees de treball del Consorci del Ter

9

Accions 2017 de Patrimoni Natural i Cultural

10

Accions 2017 de Promoció Econòmica i Turisme

18

Accions 2017 de Comunicació i Sensibilització

22

Altres accions del 2017

27

Dades econòmiques 2017

33

Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017

3

PRESENTACIÓ
El 2017 ha estat un any important per al Ter, a part de la molta activitat i projectes portats a terme des del Consorci cal
destacar que s’ha arribat a un acord històric per reduir, en un termini de 10 anys, gairebé a la meitat les extraccions d’aigua
del riu cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, així mateix tota una sèrie d’accions en matèria d’inversió que de ben segur
que beneficiaran a l’entorn fluvial. La signatura de l’acord, amb representants de les diferents entitats i organismes els quals
vam estar treballant a través de la Taula del Ter durant diferents mesos, va tenir lloc a l’Auditori de Girona el 2 d’agost amb
la presència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, com a
màximes autoritats del país i mostra de compromís de la Generalitat de Catalunya. Des del Consorci del Ter vetllarem pel
seu compliment i efectivitat.
Respecte als projectes, enguany s’ha donat per finalitzat el projecte europeu LIFE Potamo Fauna de conservació de fauna
fluvial d’interès europeu que ha permès actuar en 11 espais Xarxa Natura 2000 de les comarques gironines. El Consorci, com
a beneficiari associat, ha coordinat els aspectes de comunicació i la redacció, execució i seguiment dels projectes executius
per a la recuperació de micro aiguamolls al riu Ter.
Pel que fa a la Ruta del Ter s’han adjudicat millores del traçat al Ripollès, s’ha arranjat la passera sobre el riu Gurri al terme
municipal de Gurb i un any més, s’ha impulsat la cinquena edició de la Ter Bike Experience, la prova no competitiva en
bicicleta pel traçat de la Ruta del Ter que ha comptat amb uns 300 esportistes.
No podem deixar de mencionar el projecte de promoció d’hàbits saludables entre la població de la conca del riu Ter -gràcies
a l’acord amb Dipsalut-, mitjançant el qual s’han fet diferents activitats al llarg del riu Ter (anellament d’ocells, tallers de
pesca científica, burricletada naturalista, sortida micològica...). Entre les activitats obertes a la ciutadania i per a col·lectius
específics amb risc d’exclusió social s’ha arribat a més de 800 participants.
Cal destacar que el Consorci compta ja amb 64 ajuntaments consorciats,
després de les noves adhesions de Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i
Sant Aniol de Finestres provinents de la conca de la riera de la Llémena.
Aquestes i altres actuacions dutes a terme durant el 2017, així com les
dades econòmiques de l’ens, es descriuen en la memòria que segueix
a continuació. Unes accions que també han pogut ser realitat gràcies a
diferents acords i convenis amb les Diputacions de Girona i Barcelona i
diverses empreses privades que han col·laborat amb el Consorci del Ter
perquè segueixi creixent i sigui reconegut en la magnitud que es mereix.
Joaquim Roca Ventura
President
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2017 amb 64 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els
representants d’aquestes institucions durant aquest any han estat els següents:

6

AJUNTAMENTS I
CONSELLS COMARCALS

REPRESENTANT 2017

AJUNTAMENTS I
CONSELLS COMARCALS

REPRESENTANT 2017

Amer

Salvador Clarà i Pons

Anglès

Josep Casadellà Turon

Salt

Marta Guillaumes i Pibernat

Bescanó

Pere Lluís Garcia i Palou

Sarrià de Ter

Narcís Fajula i Aulet

Bordils

Jordi Barrera Coll

Serra de Daró

Jordi Molinas i Cufí

Campdevànol

Jordi Tubau i Mitjavila

Setcases

Carlos Fernández Amer

Campelles

Simon Rovira i Puig

Sant Aniol de Finestres

Francesc Oliveras Torrent

Camprodon

F. Xavier Sala i Pujol

Sant Gregori

Joaquim Roca Ventura

Canet d’Adri

Carles Espígol Camps

Sant Hilari Sacalm

Joan Ramon Veciana Martínez

Celrà

Eulàlia Ferrer Benito

Sant Joan de les Abadesses

Ramon Roqué i Riu

Cervià de Ter

Josep Mª Geli Feixas

Sant Joan de Mollet

Alfred Oliver i Malagelada

Colomers

Josep Manuel López i Gifreu

Sant Jordi Desvalls

Adrià Ayugadé / Sandra Puig Alabau

Flaçà

Ramon Batallé Perez

Sant Julià de Ramis

Pere Pujolràs i Feixas

Foixà

Josep Oliveras Gali

Sant Julià del Llor i Bonmatí

Adam Domènech Serra

Fontanilles

Salvador Coll i Serra

Sant Martí de Llémena

Joan Pla i Calsina

Fornells de la Selva

Jaume Ribas i Faja

Sant Pau de Segúries

Dolors Cambras Saqués

Girona

Narcís Sastre Fulcarà

Sant Quirze de Besora

Rosa Vestit Villegas

Gualta

Jaume Fontdevila i Tarabal

Sant Vicenç de Torelló

Éric Sibina Márquez

Gurb

Pere Miralpeix Ballús

Susqueda

Jafre

Èlia Bantí i Alabau

Joan Mercader Arimany (fins 15/06/17)
Eva Viñolas Marín (des de 16/06/17)

La Cellera de Ter

Francesc Boïgues Codina

Tavèrnoles

Pius Dòniga Fraile

La Tallada d’Empordà

Josep Ferrer Vilavella

Tavertet

Lurdes Rovira Plarromaní

L’Esquirol

Joan Callejón i Creus (fins 22/11/17)
Joan Pons i Puntí (des de 23/11/17)

Torelló

Manel Romans Sànchez

Torroella de Montgrí-L’Estartit

Sandra Bartomeus i Vicens

Les Llosses

Josep Llimós Camprubí

Verges

Ignasi Sabater Poch

Les Masies de Roda

David Bosch Carbó

Vic

Josep-Ramon Soldevila i Garcia

Les Masies de Voltregà

Gaietà Garcia Gordillo

Vilallonga de Ter

Pere Gironès Galian

Llanars

Amadeu Rosell i Marti

Vilanova de Sau

Ivet Font Font

Manlleu

Àlex Garrido i Serra

Vilobí d’Onyar

Joaquim Vivas i Vidal

Molló

Josep Coma i Guitart

Ullà

Josep López Ruiz

Montesquiu

Elisabet Ferreres Vergés

Ultramort

Maria Gràcia Serrats Paretas

Osor

Pau Trias Bertrana

Consell Comarcal de la Selva

Joaquim Vivas i Vidal

Orís

Arnau Basco i Cirera

Josep Puig Ribas i Josep López Ruiz

Pardines

Joan Garrido Panicello

Consell Comarcal
del Baix Empordà

Queralbs

Imma Constans i Ruiz

Consell Comarcal del Gironès

David Mas i Roselló i Albert Peracaula
i Boschsacoma

Ribes de Freser

Marc Prat i Arrey

Consell Comarcal del Ripollès

Ripoll

Joaquim Colomer Cullell

Enric Gràcia i Barba i Joan Albamonte
i Ventayol

Roda de Ter

Antoni Vila Tió

Consell Comarcal d’Osona

Benjamí Nieto Moral
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Joaquim Roca

Àrea Administrativa
Anna Serra

Direcció
Ponç Feliu

Secretaria i Intervenció
Gerard Soldevila

Àrea de Projectes
Teia Puigvert

Àrea de Comunicació
Lídia Traveria
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ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN
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Presidència

Joaquim Roca Ventura
Alcalde de Sant Gregori

Vicepresidència 1a

Àlex Garrido i Serra
Alcalde de Manlleu

Vicepresidència 2a

Gaietà Garcia Gordillo
Regidor de les Masies de Voltregà

Vicepresidència 3a

Narcís Sastre Fulcarà
Regidor de Girona

Vocal

Carlos Fernández Amer
Alcalde de Setcases

Vocal

Ramon Roqué i Riu
Alcalde de Sant Joan de les Abadesses

Vocal

Joaquim Colomer Cullell
Regidor de Ripoll

Vocal

Joan Ramon Veciana Martínez
Alcalde de Sant Hilari Sacalm

Vocal

Pere Lluís Garcia i Palou
Alcalde de Bescanó

Vocal

Marta Guillaumes i Pibernat
Regidora de Salt

Vocal

Pere Pujolràs i Feixas
Regidor de Sant Julià de Ramis

Vocal

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

Vocal (amb veu però sense vot)

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

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CULTURAL

PROMOCIÓ
ECONÒMICA I
TURISME

COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

ACTUACIONS EN EL TERRITORI

Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017

9

ACCIONS 2017 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 “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels
rius Ter, Fluvià i Muga”
A 31 de desembre de 2017 s’ha donat per finalitzat el projecte “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa
Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”, conegut amb l’acrònim LIFE Potamo Fauna, i del qual el Consorci
del Ter n’ha estat 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 n’ha estat el beneficiari coordinador. Han sigut 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 ha tingut un pressupost global d’1.900.262 euros, dels quals el 50% han estat finançats per la Unió Europea.
La durada ha estat de quatre anys (2014-2017) i ha permès consolidar un equip de 24 persones durant aquest període.
S’han portat 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 ha permès 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 ha participat 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 es va presentar i coordinar l’alliberament, el dia 26 de maig, de 40 exemplars de
tortuga d’estany (Emys orbicularis), criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, i alliberats als
termes municipals de Flaçà i Sant Jordi Desvalls. En l’acte hi van participar grups d’escolars de Flaçà, Sant Jordi Desvalls
i Vilopriu. Al llarg de tot el projecte s’han alliberat un total de 160 nous exemplars a l’espai Xarxa Natura Riberes del Baix
Ter (ES5120011). En total, aquest 2017 s’han organitzat 6 rodes de premsa i redactat i enviat 10 comunicats als mitjans
de comunicació. Entre altres, es va presentar l’estació mòbil de desinfecció de musclo zebrat a l’Estany de Banyoles, les
millores al laboratori de nàiades o l’alliberament de 4.500 nous crancs de riu de potes blanques a les conques del Ter, el
Fluvià i la Muga.
10
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Alliberament de tortuga d’estany amb escolars

Roda de premsa de presentació de l’estació de desinfecció

Aquest 2017 l’exposició itinerant, inaugurada al 2015, per sensibilitzar a la població sobre la conservació de les espècies de
fauna autòctones, ha estat itinerant per 18 municipis diferents de les comarques gironines i s’han portat a terme 35 visites
guiades, tant obertes a la ciutadania com dirigides a escolars. En les visites guiades hi ha participat 1.287 persones.

Presentació de l’exposició a l’escola Doctor Sobrequés, Bescanó

Xerrada a l’Institut Vicens Vives, Girona

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 7 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, piragüistes, remers, etcètera. També es va ser present, el 9 de juliol, 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. En total,
aquest 2017 s’ha estat present en 6 activitats/competicions
desenvolupant tasques de sensibilització.

Xerrada amb piragüistes a Banyoles
Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017
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D’altra banda, la setmana del 16 al 21 d’octubre es va organitzar el “5º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras” i les “Jornades sobre estudi i conservació de mol·luscs de rius i zones humides”. En el primer esdeveniment es va
comptar amb més de 90 inscrits i va tenir lloc del 16 al 18 d’octubre. A més del LIFE Potamo Fauna en l’organització hi havia
el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB) i el LIFE Limno Pirineus. El 16 i 17 d’octubre hi va haver ponències,
sessió de pòsters i la conferència inaugural a càrrec de la Doctora Belinda Gallardo, amb el títol “Especies invasoras y cambio climático, un ‘duo mortal’ para la conservación de la biodiversidad”. En les jornades hi va haver més de 30 participants i
van tenir lloc els dies 20 i 21 d’octubre. En aquestes hi va haver conferències, taules rodones, ponències i sessió de pòsters,
a més d’una visita al centre de cria de nàiades del Consorci de l’Estany. A part del LIFE Potamo Fauna, en l’organització
també hi havia la Sociedad Española de Malacología (SEM) i l’Associació Catalana de Malacologia (ACM).

Foto de grup dels participants al Congrés d’Espècies Invasores

Foto de grup dels participants a les Jornades de Malacologia

També, el dia 18 de març, en el marc de les 8es Jornades de Medi Natural a Girona, que van tenir lloc a l’Aula Magna de la
Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG), tècnics del projecte hi van presentar quatre ponències sobre la creació de basses temporànies al riu Ter, el seguiment d’amfibis a les ribes del Ter i la Llémena, la gestió de les poblacions de
peixos a l’Estany de Banyoles i la recuperació de la tortuga d’estany al riu Ter.
Aquest any també s’ha editat un fulletó digital sobre l’espècie de nàiade Unio elongatulus que es pot consultar tant en català,
com en castellà i anglès a la pàgina web del LIFE Potamo Fauna.
Projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
Entre els anys 2010 i 2013 el Consorci del Ter va executar com a beneficiari coordinador el projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que va permetre actuar en 75 hectàrees de bosc de ribera de l’espai
Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. Enguany s’han continuat executant treballs recollits en els plans de conservació
Post-LIFE redactats i aprovats l’últim any del Riparia-Ter amb l’objectiu de garantir-ne la conservació de cares al futur.
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.
12
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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.
Durant el 2017 s’han dut a terme tasques recollides als plans de conservació post-LIFE a l’Illa de la Pilastra, les Deveses i
hortes de Salt i Girona i el Bosc de Can Salvatella, mantenint les actuacions de control d’invasores i les actuacions d’ús públic.
També s’han aprovat noves contractacions de treballs tant a l’Illa de la Pilastra (zona TER1) com al Bosc de Can Salvatella a Girona (zona TER3). Els primers s’han adjudicat a Brot SLU (Empresa d’inserció Fundació Oscobe) i els segons a Bosquerols SCCL.
D’una banda, a l’Illa de la Pilastra s’arranjarà la senyalització i elements d’ús públic malmesos a conseqüència d’actes vandàlics o per riuades, i s’instal·laran nous elements de senyalització i ús públic. També s’arranjarà el ferm de l’itinerari, es faran
diferents desbrossades de manteniment, treballs de millora forestal i tractament de vegetació invasora amb injeccions de
floema de productes fitosanitaris.
D’altra banda, al Bosc de Can Salvatella es preveu una millora forestal de la pollancreda per tal de millorar l’estabilitat i la
qualitat de la massa forestal, eliminant els peus més mal formats per afavorir una composició específica més propera a un
bosc de ribera natural, afavorint les espècies autòctones i substituint progressivament la pollancreda de plantació. També es
faran treballs de control d’espècies exòtiques invasores, especialment d’ailant. A més es realitzarà una tallada sanitària de la
pollancreda eliminant peus morts, decrèpits i/o perillosos, així com dels peus que dificultin l’accés o la visibilitat a l’entorn de
l’heliport i a l’hospital Josep Trueta.
Acord per reduir gairebé a la meitat les aportacions del riu Ter cap a Barcelona, en 10 anys
El 2 d’agost a l’Auditori de Girona va tenir lloc la signatura de l’acord històric per reduir gairebé a la meitat les extraccions
d’aigua del riu Ter cap a l’àrea metropolitana de Barcelona en deu anys, oficialitzant així les mesures acordades el 14 de
juliol en el marc de la reunió de la Taula del Ter, organisme creat el desembre de 2016 per consensuar mesures sostenibles
al voltant del cabal del riu Ter, i en la qual hi ha format part el Consorci del Ter. La signatura va estar presidida pel President
de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
En la Taula del Ter s’havien creat dues taules tècniques per analitzar les mesures i accions a dur a terme. Des de finals de
l’any 2016 es van mantenir un total de 13 reunions amb l’objectiu de buscar solucions a nivell tècnic per garantir un cabal
ecològic del riu i reduir la derivació d’aigua cap a Barcelona. Després de vuit mesos de trobades, s’han fixat una sèrie de
mesures en els propers deu anys, dividides en dues etapes, per reduir de manera progressiva les derivacions del Ter cap a
Barcelona en prop del 50% i potenciar els cabals de manteniment del riu amb l’objectiu de recuperar-ne el bon estat ecològic,
tal com preveu la Directiva Marc de l’Aigua.
La Taula del Ter l’han integrat la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament de Girona, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), el Consorci de la Costa Brava, 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 Aigua és Vida.
Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017
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Primer escenari (2018-2022)
La concessió per gestionar el servei de la xarxa Ter-Llobregat fixa una dotació màxima de 166 hm3/any provinents del riu
Ter. En aquesta primera etapa del procés es contempla reduir la derivació d’aigua del Ter, fixant una mitjana plurianual cap a
l’àrea de Barcelona de 140 hm3/any.
Aquesta mesura comportarà incrementar l’aprofitament d’aigua del riu Llobregat i també potenciar l’ús de les plantes dessalanitzadores (tant la del Llobregat com la de la Tordera) i de l’aigua regenerada en l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest darrer cas, amb la participació de l’Agència de Salut Pública, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un grup
d’experts, es durà a terme una prova de demostració per determinar les condicions per integrar l’aigua regenerada com a
recurs prepotable a la conca del Llobregat.
Es potenciaran també millores a les potabilitzadores del sistema Ter-Llobregat per fer més eficient el subministrament d’aigua
a 5 milions d’habitants.
Ampliació de la planta dessalinitzadora de la Tordera
En aquesta primera fase, l’Agència Catalana de l’Aigua elaborarà els documents tècnics necessaris per l’ampliació de la
planta dessalinitzadora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Blanes. Aquesta instal·lació, un cop ampliada, tindrà
capacitat per produir fins a 80 hm3/any d’aigua, fent possible, així, la reducció d’extraccions del riu Ter.
Paral·lelament, també, s’invertiran prop de 23 milions d’euros a la conca del Ter entre 2017 i 2022 en millores de sanejament,
en incrementar el bon estat dels ecosistemes fluvials i en dur a terme actuacions per millorar l’estat de l’aqüífer del Baix Ter.
A més, s’analitzarà la possibilitat de potenciar la reutilització a les depuradores de Torroella de Montgrí, Girona, la Bisbal
d’Empordà, l’Escala i Palamós.
Segon escenari (2023-2027)
En aquest segon període de cinc anys s’aplicaran les mesures necessàries per passar de la mitjana plurianual de 140 hm3/
any del període 2017-2022 als 90 hm3/any de mitjana plurianual previstos per a l’escenari 2023-2027.
Per fer possible aquests volums, es durà a terme l’execució de l’ampliació de la dessalinitzadora de Tordera (60 hm3/any
addicionals, que s’afegeixen a la capacitat actual de 20 hm3/any), així com noves instal·lacions de recàrrega i de recuperació
d’aqüífers, especialment a la conca del riu Besòs.
Un cop executades aquestes noves infraestructures, es definirà a partir de 2024 la implantació completa dels cabals previstos en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de la conca del riu Ter.
També es duran a terme inversions en sanejament a prop de 80 municipis de la conca del Ter, amb una inversió prevista de
39 milions d’euros, millores en els ecosistemes fluvials, recuperació de l’aqüífer del Baix Ter i potenciar la reutilització a les
comarques gironines.
Tercer escenari, a partir del 2028
A l’inici d’aquesta fase es realitzarà una nova revisió de les directrius d’explotació del sistema. La transferència de l’aigua del
Ter a l’àrea de Barcelona se situarà en un màxim anual del 30% sobre el volum total desembassat al riu, i sense superar el
volum plurianual màxim establert en la fase anterior.
14
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El fet de fixar un percentatge pretén garantir que el 70% de l’aigua desembassada es quedi al Ter, amb independència de
quin sigui el cabal del riu en el futur davant l’amenaça del canvi climàtic.

El President del Consorci intervenint en la signatura de l’acord

Foto de grup de l’Acord de la Taula del Ter amb el President de la Generalitat

Aigües Ter Llobregat Concessionària i el Consorci del Ter renoven el conveni per a la millora del riu i el territori fluvial
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 la renovació del conveni per a la millora del riu i el territori fluvial iniciat el
2016. L’objectiu és continuar col·laborant en la promoció d’estudis i accions per preservar el patrimoni natural i la sensibilització
que promou el Consorci del Ter. L’acord, renovable anualment, va acompanyat d’una dotació econòmica de 40.000 euros.
El Consorci, a través del conveni amb ATLL, ha pogut portar
a terme diferents actuacions de patrimoni cultural vinculat als
usos de l’aigua com són l’adequació del camí i font del Llagonet
a Ripoll; la restauració del safareig i font de Puig-roví a Torelló; i
la redacció d’un projecte de proposta de continguts i distribució
dels espais d’un futur centre d’interpretació del Ter a Setcases.
A més s’ha executat una actuació de millora i manteniment de
les ribes fluvials, referent a patrimoni natural, com és la millora
d’un tram fluvial del Ter a la zona de La Mambla, a Orís, on
s’ha eliminat vegetació invasora i minimitzat el risc d’inundabilitat aigües amunt. També s’han eliminat poblacions de budleia
(Buddleja davidii) al riu Ter al terme municipal de Vilallonga de
Ter i s’ha fet una millora ambiental en alguns trams dels recs
històrics del Baix Ter a Ullà, Fontanilles, Gualta i Serra de Daró
al Baix Empordà.

Signatura del conveni a Sant Gregori

En el conveni d’enguany es recullen actuacions de millores fluvials a Sarrià de Ter i Sant Julià de Llor i Bonmatí, així com l’execució del Camí Voramera (Ruta del Brugent) a Amer i un inventari de les fonts de Sant Hilari Sacalm, entre altres actuacions.
Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017
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El Consorci del Ter i l’Obra Social “la Caixa” signen un acord per afavorir l’accessibilitat a espais naturals del riu Ter
que servirà per millor l’accés al riu a Sarrià de Ter per a persones amb mobilitat reduïda
El 6 de setembre el president del Consorci del Ter, Joaquim Roca i la Directora de Banca Institucions de CaixaBank a Girona,
Gemma Batlle, van signar un acord de col·laboració per fomentar l’accessibilitat, descoberta i divulgació als espais naturals
fluvials del Ter. A través d’aquest acord, l’Obra Social “la Caixa” ha fet una aportació al Consorci de 3.000 euros amb la finalitat d’adequar espais riberencs i fer-los accessibles a persones amb mobilitat reduïda.
Un cop signat l’acord, el Consorci del Ter va obrir
una convocatòria adreçada a tots els ajuntaments
que formen part de l’ens per presentar propostes
de millora de l’accessibilitat als espais fluvials per a
persones amb mobilitat reduïda. La convocatòria, a
més, contemplava un aportació addicional de 1.500
euros del propi Consorci. El Consell de Govern del
9 de novembre va aprovar la resolució de la mateixa. Es van presentar un total de quatre propostes
dels ajuntaments de Manlleu, la Cellera de Ter, Sant
Gregori i Sarrià de Ter. La proposta guanyadora va
ser la de l’Ajuntament de Sarrià de Ter que adaptarà
la zona del Passeig del riu per a fer-la accessible a
persones amb mobilitat reduïda. Es preveu fer rampes d’accés, pavimentar amb sauló compactat i posar taules de pícnic i una font adaptades.

Presentació de l’acord de col·laboració, Joaquim Roca i Gemma Batlle

El Consorci del Ter demana ampliar la protecció Xarxa Natura 2000 a la conca del Ter
El Consorci del Ter ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 a diferents
trams de la de la conca del riu Ter ja que en els espais exclosos existeixen tant hàbitats com espècies d’interès comunitari
que justificarien la seva inclusió. Els rius Ter i Freser permeten la connectivitat de les regions biogeogràfiques alpina i mediterrània, i el Ter esdevé essencial per a la connectivitat entre nombrosos espais naturals protegits. Per tant, es considera que
els valors naturals de les zones no incloses tenen una importància ecològica com a mínim d’igual entitat que la resta dels
trams inclosos amb aquest grau de protecció.
La llista d’espais a incorporar a Natura 2000 com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC) va iniciar-se l’any 1997 amb la
designació dels espais Riberes de l’Alt Ter i Riberes del Baix Ter com a espais d’aigües continentals. A més, part del riu
també s’hi troba inclòs en altres espais que no són pròpiament d’aigües continentals. Posteriorment, el 2013, tots aquests
espais la Generalitat de Catalunya els va declarar com a ZEC. Aproximadament un 78% del riu Ter es troba inclòs dins la
Xarxa Natura 2000, per bé que se n’ha exclòs sistemàticament algun tram d’Osona i alguns espais dels trams alts dels rius
Ter i Freser. Precisament, ara, s’ha tornat a sol·licitar la inclusió, ja que malgrat les al·legacions presentades pel Consorci
16
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del Ter els anys 2005 i 2006 van restar exclosos. Per exemple, una de les millors colònies d’ardeids del riu Ter es troba a les
Masies de Voltregà, a Osona, amb desenes de parelles de bernats, martinets i esplugabous. A Osona els arguments que es
recullen per incloure el curs del Ter a la Xarxa Natura 2000 són les vernedes (Alnion incanae), els boscos de tells i altres dels
barrancs (Tilio-Acerion), els boscos en galeria de Salix i Populus, la presència de barb de muntanya (Barbus meridionalis),
les nombroses aus incloses en la Directiva 79/409/CEE, els dormidors o zones de reproducció d’espècies incloses en les
Directives europees, els meandres del Ter i les illes fluvials.
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d’espais naturals protegits a escala europea. Es compon de dos tipus d’espais: les zones
especials de conservació (ZEC) designades d’acord amb la Directiva Hàbitats; i les zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) establertes d’acord amb la Directiva Aus. L’objectiu és garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i els
hàbitats europeus més valuosos i amenaçats, contribuint a aturar la pèrdua de biodiversitat.
Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D’aquesta manera, la Unió Europea
ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s’ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d’una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.

Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017
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ACCIONS 2017 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 l’adjudicació dels treballs per obrir un nou camí que eviti haver
de creuar la carretera C-38 al Ripollès, el nou camí del Llagonet a Ripoll o l’arranjament de la passera sobre el riu Gurri a Gurb.
Adjudicades millores a la Ruta del Ter a l’entorn del pont del Carbur al terme municipal de Camprodon
El Consorci del Ter amb la col·laboració d’Aigües Vic i la Fundació Girbau millorarà
la Ruta del Ter al seu pas pel Ripollès. En concret, el Consell de Govern va adjudicar
els treballs el 6 de juliol amb l’objectiu de millorar la seguretat dels usuaris, ja que
s’evitarà que el traçat hagi de creuar la carretera C-38 entre Camprodon i Sant Pau
de Segúries. Les millores les portarà a terme la Fundació MAP.
L’actuació contempla obrir un camí de nou traç d’uns 80 metres de longitud amb
una pendent no superior al 8-10% i una amplada útil constant d’1,2 metres. Aquest
nou vial permetrà la connexió entre la pista forestal formigonada i un camí que hi ha
10 metres més amunt i que coincideix fins al nucli urbà de Sant Pau de Segúries.
També es preveu senyalitzar adequadament el tram, així com desbrossar i
eliminar restes vegetals a la zona afectada. Aquest tram és de propietat privada i
s’ha firmat un conveni amb la propietat per poder executar els treballs.

Desbrossada del camí

El nou camí del Llagonet a Ripoll donarà servei a la Ruta del Ter
El 18 de juliol es va inaugurar el camí del Llagonet que permet unir la ruta del
Ferro i el Carbó amb el passeig del Mestre Guich i el Passeig del Ter sense
haver de canviar de riba. Aquest camí donarà servei a la Ruta del Ter. Les obres
han tingut un cost de 18.000 euros, dels quals el Consorci n’ha aportat 6.000
a través d’ATLL, Concessionària de la Generalitat, S.A. A més del camí, s’ha
recuperat la font del mateix nom, del Llagonet. El nou tram fa aproximadament
un quilòmetre de llargada. Les obres les ha executat l’Ajuntament de Ripoll.
En la inauguració hi van ser presents l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell; el regidor i
vocal del Consell de Govern del Consorci del Ter, Joaquim Colomer i el director
del Consorci del Ter, Ponç Feliu, entre altres.
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El nou camí del Llagonet amb la font recuperada

El Consorci del Ter destina 3.000 euros a arranjar la
passera sobre el riu Gurri a Gurb
La passera sobre el riu Gurri al tram del Molí d’en Valls que
dóna servei a la Ruta del Gurri, afluent del Ter, i inaugurada
el 2013, era necessari refer-la. El projecte de recuperació
i millora ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Gurb amb un
pressupost de 8.900 euros. D’aquests, 3.000 euros han anat
a càrrec del Consorci del Ter a través del conveni signat amb
ATLL, Concessionària de la Generalitat, S.A. La resta de
finançament prové de l’ajuntament. Els treballs es van fer a
l’estiu de 2017.
Execució dels treballs a la passera

Acord entre el Consorci del Ter i la Fundació Agbar per
continuar treballant en la millora de la Ruta del Ter
El president del Consorci del Ter, Sr. Joaquim Roca i el
director de la Fundació Agbar, Sr. Eduard Pallejà, van renovar
el juny el conveni de col·laboració per continuar treballant
plegats en el projecte de millora de la Ruta del Ter. L’acord de
col·laboració és vigent des de l’any 2012.
La Fundació Agbar ha aportat aquest any 10.000 euros,
destinats a la construcció d’una passera a la Farga, al
terme municipal de Cervià de Ter, així com a la millora de la
senyalització de l’entorn.

Srs. Joaquim Roca i Eduard Pallejà

El Consorci del Ter impulsa diferents rutes dels afluents del riu Ter que connectaran amb la Ruta del Ter
En concret, aquest 2017 s’ha treballat en tres noves rutes senderistes. Al Ripollès s’ha adequat la Ruta de la Riera de Les
Llosses amb la recuperació del camí ral que enllaça fins a Santa Maria de Matamala i s’ha encarregat la senyalització de
l’itinerari. A Osona, després de la redacció del projecte per part de tècnics de la Diputació de Barcelona, enguany s’ha portat a terme la senyalització sobre el terreny de la Ruta de la Riera de la Gorga, a la zona del Collsacabra, entre l’Esquirol i
Roda de Ter. I a la Selva, s’ha creat un itinerari saludable a peu per la Ruta de la Riera d’Osor. Aquest s’inicia al nucli d’Osor
i recorre gairebé uns cinc quilòmetres a l’entorn de la riera, on podem descobrir les gorgues més emblemàtiques, com la de
l’Olla. Durant el traçat es troben fonts naturals i es pot gaudir de la frondositat del paisatge.
D’altra banda, s’han realitzat reunions, visites de camp i primers contactes per portar a terme durant els propers anys altres
rutes d’afluents, com la de l’Onyar, la del Llémena o la prolongació de la del Brugent.
Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2017
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El Consorci del Ter, soci beneficiari del projecte INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter,
Fluvià i Segre (TTFS)”
El Consorci del Ter formarà part, com a soci beneficiari, del projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter,
Fluvià i Segre (TTFS)” inclòs en la segona convocatòria del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra POCTEFA
2014-2020. El projecte s’executarà entre els anys 2017 i 2020. La data oficial d’inici ha estat el novembre de 2017. El projecte
puja a 2.226.856,35 euros, dels quals 1.473.456,62 corresponen a la sol·licitud total del FEDER. Els socis del projecte, a més
del Consorci del Ter, són l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Lleida, l’Oficina de Turisme de Perpinyà i la Communaute
Urbaine Perpignan Mediterranee. A través d’aquest projecte es podran dur a terme actuacions que permetran millorar el
patrimoni natural del Ter en trams urbans.
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.
Manteniment de dos cartells de la Ruta del Ter instal·lats a l’inici del recorregut, a Vallter 2000 i al final, a la Gola del Ter. En
ambdós casos s’han tornat a imprimir i col·locar, ja que el pas del temps els havia deteriorat.
Suport a la cinquena edició de la cursa en bicicleta pel Ter, Ter Bike Experience, que va tenir lloc el 17 de juny. Open Natura
i Sherpatour Tracks van organitzar aquesta marxa esportiva no competitiva pel traçat de la Ruta del Ter que va comptar amb
286 participants, 212 van sortir de Setcases i 74 des de Manlleu. 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.
Aquest repte esportiu de superació i companyonia es divideix en dues rutes: l’una, d’alt nivell, amb sortida des de Setcases i
de 205 quilòmetres; i l’altra, de nivell mitjà, amb sortida des de Manlleu i de 126 quilòmetres. El primer participant va completar
els més de 200 quilòmetres en 6 hores, arribant al final a la 1 del migdia, i l’últim, donant per acabat el repte, a les 11 de la nit.
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 el 31 de maig a Girona.

Roda de premsa de presentació de la “Ter Bike Sortida a Setcases
Experience” a Girona
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Sortida a Manlleu

Assistència a l’Assemblea del Club Natura i Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona que va tenir lloc
a l’Hotel Ultònia de Girona el 24 de gener.
Participació en la jornada de formació Visitor Payback o com els visitants i empreses poden col·laborar en la conservació
i finançament dels espais naturals protegits en el marc de les X Jornades de formació del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, celebrades a Joanetes, la Vall d’en Bas, el 22 de febrer.
Assistència a la Taula de Treball de cicloturisme del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que va tenir lloc el 27 de
setembre, i on es va parlar del pla d’accions del 2018.
Assistència a la presentació del Pla d’Accions 2018 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el 22 de desembre
de 2017.
Promoció del Carnet Ruta del Ter, 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 8 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 2017 hi ha hagut un
sorteig, el 19 de juliol, i el premi va recaure en Jenny Triviño de Banyoles.
El cap de setmana, per a dues persones, estava format per una estada d’una
nit en habitació doble estàndard, règim d’allotjament i esmorzar, en temporada
baixa a l’Hotel La Coma de Setcases, dues entrades al Palau de l’Abadia
de Sant Joan de les Abadesses i un “pack actiu” de l’Ajuntament de Girona
que incloïa motxilla, buff i cantimplora. Tot els regals van ser gentilesa dels
establiments col·laboradors.

Imatge del pack del premi
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ACCIONS 2017 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 novena 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 651 destinataris.
Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2016.
Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de set- i redacció i
enviament de notes de premsa –un total de divuit-. A la pàgina web s’han publicat un total de 76 notícies i els mitjans de
comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 73 ocasions.
Actualització dels comptes de Facebook i Twitter, @ConsorciTer.
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 novena edició.
El curs 2016-2017 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: Escola Pompeu Fabra, Anglès; Escola Verd, Girona;
Escola Doctor Sobrequés, Bescanó; Escola Les Moreres, Flaçà; Escola Segimon Comas, Sant Quirze de Besora i Escola
Doctor Robert, Camprodon.
El curs 2017-2018 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de Ter;
Escola Pompeu Fabra, Anglès; Escola Doctor Robert, Camprodon i Escola Carme Auguet, Girona.
El Consorci ha tingut quatre estudiants en pràctiques aquest any. El curs acadèmic 2016-2017 des de l’ens supramunicipal
s’han acollit tres estudiants del Grau en Biologia de la Universitat de Girona (UdG) que han realitzat pràctiques d’entre 150
i 180 hores de feina i un estudiant del Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la Facultat de
Lletres de la mateixa universitat. En aquest cas, les pràctiques han estat de 240 hores. 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.
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Aquests estudiants s’han encarregat de realitzar seguiments ambientals a la finca fluvial l’Illa i els Planters, dins els termes
municipals de Foixà i Colomers, que el Consorci té en custòdia des del 2015 a través d’un conveni de deu anys amb
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La finca té una superfície de 56 hectàrees. Els propis tècnics del Consorci del Ter han
supervisat aquests seguiments, i també n’han realitzat de basses, tortugues i ocells.
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 16 de març amb tres grups (3r de primària i 4t A i 4t B de primària) de l’Escola Verd de Girona, un total
de 75 alumnes –es va fer una activitat de descoberta a les Deveses i hortes de Salt i Girona–; el 3 d’abril a quatre cursos,
100 alumnes, de 2n d’ESO de l’Institut Vallvera de Salt; el 22 de setembre amb 42 alumnes de cicle mitjà i superior de
l’escola Carme Auguet de Girona; el 25 d’octubre a 44 alumnes de l’Institut La Miquela de Bescanó (es va fer una activitat
de coneixement de l’entorn a l’Illa de la Pilastra); i el dia 15 de novembre a l’Auditori del Convent dels Caputxins de Figueres
amb la presència de 93 alumnes de diferents centres de secundària de la ciutat.

Xerrada a l’escola Carme Auguet, Girona

Activitat de descoberta amb l’Institut La Miquela

Col·laboració amb l’entitat Tosca, Serveis ambientals d’educació i turisme, i juntament amb tècnics del Consorci de l’Estany,
en una acció a l’alçada de la presa de Colomers, al riu Ter, adreçada a 11 Escoles Verdes de la zona del Baix Empordà. Hi
va haver tallers sobre invertebrats aquàtics com indicadors ecològics del riu, de peixos de riu i de la vegetació de ribera. El
número de participants va ser de 129 alumnes i 19 mestres.
El president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, i el director, Ponç Feliu, realitzen el pròleg del llibre “El Ter: crònica d’un riu”
de Quim Curbet. Es tracta d’un relat literari on Curbet recorre d’Ulldeter a la Gola descrivint diferents atractius i paisatges.
El llibre es va presentar el 24 de gener a la Fundació Valvi de Girona, i posteriorment, també hi va haver presentacions a
Ripoll, Manlleu i Camprodon.
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Activitat Escoles Verdes

Presentació del llibre a Manlleu

Realització de la conferència “Llúdrigues, balques i blauets: L’evolució de l’estat del medi natural als rius de la ciutat de
Girona” en motiu del Dia Mundial de l’Aigua (22 de març). L’activitat organitzada per l’Ajuntament de Girona va tenir lloc el
21 de març.
Presentació de la comunicació “Consorci del Ter: Gestió fluvial i dinamització territorial des de l’àmbit local” al II Congrés
de l’Aigua a Catalunya, el 22 de març a l’Auditori del CosmoCaixa a Barcelona.
Col·laboració en l’activitat de neteja popular dels rius Ter i Freser a Ripoll “Enriula’t”, en la seva tercera edició, amb l’objectiu
de netejar els trams urbans de plàstics i elements que es puguin trobar a les lleres. La jornada va tenir lloc el 8 d’abril i
estava organitzada per l’Ajuntament de Ripoll, voluntaris de Protecció Civil i el Club Excursionista Ripoll.
Realització d’una xerrada al curs de voluntariat ambiental de la Universitat de Girona, el 17 de novembre, organitzat per
l’Oficina verda.

Presentació de Ponç Feliu al Congrés de l’Aigua
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Foto de grup dels participants en la neteja
popular a Ripoll

Xerrada al curs de voluntariat ambiental

Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats
Visita de diversos representants del Consorci del Ter als treballs de la zona de la resclosa de la Devesa del Pla de Ripoll,
una vegada finalitzats. 31 de gener de 2017.
Assistència a la presentació de la revisió de l’Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat en la sessió de participació
territorial organitzada per la Generalitat a la sala Carles Rahola de l’edifici de la Generalitat a Girona. 10 d’abril de 2017.
Assistència a la inauguració de l’exposició “Camins de Natura, itineraris vitals” a l’Espai Santa Caterina de la seu de la
Generalitat a Girona. L’exposició convida a reflexionar sobre el paper dels educadors i educadores ambientals i com repercuteix la natura en el desenvolupament de les persones. 21 d’abril de 2017.
Participació en la jornada “Més enllà de l’aigua” organitzada pel Campus Aigua de la Universitat de Girona (UdG) al Parc
Científic i Tecnològic amb l’objectiu de trencar la dinàmica diària que suposa la gestió de l’aigua per a les empreses,
administracions, institucions i centres de recerca. 9 de juny de 2017.

Visita a la zona de la resclosa del Pla de Ripoll

Inauguració de l’exposició a Girona

Jornada “Més enllà de l’aigua”

Assistència a la jornada MicroEcoRegió Ter Gavarres a Celrà al Centre de Promoció Econòmica de Celrà. 21 de juny de
2017.
Assistència a la Junta General Ordinària de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, al Mas Badia de Canet de la
Tallada. 22 de juny de 2017 i 1 de desembre de 2017.
Participació en la sessió temàtica “Espais Verds i Naturals” organitzada per l’Ajuntament de Vic, en el marc d’un Fòrum
Ambiental que ha de contribuir a validar el Pla d’Acció Ambiental a través de les idees i propostes exposades. 9 de
novembre de 2017.
Assistència a la reunió anual de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar al Centre AQUA de Sant Hilari Sacalm. 23 de
novembre de 2017.
Presència a les jornades “LIFE. Cròniques viscudes d’experiències de conservació de la biodiversitat” organitzades per
l’escola forestal Casa Xifra de Santa Coloma de Farners. 19 de desembre de 2017.
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Jornada MicroEcoRegió Ter Gavarres

Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter

Sessió temàtica “Espais Verds i Naturals” a Vic

Fotografia de grup dels participants en la reunió de la Càtedra de l'Aigua
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ALTRES ACCIONS DEL 2017
El Consorci del Ter, premiat amb el premi Joaquim Codina de la Fundació Valvi
El president de la Fundació Valvi, Sr. Joaquim Vidal,
va entregar el 30 de maig l’11è Premi Joaquim Codina al Consorci del Ter. Un premi que s’atorga a les
persones o entitats gironines que s’han distingit en
la preservació del paisatge o de les qualitats mediambientals. El guardó, una obra original de l’escultor
Bonaventura Anson, va ser recollida pel president del
Consorci del Ter. En el transcurs de l’acte, que va tenir lloc a la sala Miquel Martí i Pol de la Fundació
Valvi a Girona, Narcís Illa, portaveu de les Comunitats de Regants del Baix Ter, va llegir la glossa de
presentació de l’ens supramunicipal.

El president i el director del Consorci
amb el premi

Narcís Illa en un moment de la glossa

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”, enguany s’han continuat portant a terme activitats, a través d’un acord de col·laboració en la mateixa línia.
L’acollida i l’assistència ha estat molt bona en la majoria d’activitats proposades i ha tingut ressò, tant a nivell de poblacions,
ajuntaments, entitats i ciutadania. A més, el projecte ha permès implicar moltes entitats locals, de caire naturalista, científic,
educatiu, etcètera.
Aquest 2017 hi ha hagut dotze 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:
Taller de pesca científica a càrrec de Quim Pou de Sorelló.
Municipis: Bordils, Celrà, Sant Joan de Mollet i Flaçà. 7 de maig
de 2017.
Burricletada naturalista amb Ocitània. Municipis: Sant Jordi
Desvalls, Colomers, Jafre, Flaçà, Ultramort, Sant Joan de
Mollet, Foixà i Cervià de Ter. 28 de maig de 2017.
Descoberta nocturna per la Ruta del Ter a càrrec de l’expert en
quiròpters Xavier Puig. Municipi: la Cellera del Ter, El Pasteral.
10 de juny de 2017.

Taller de pesca científica a Bordils
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Burricletada naturalista

Descoberta nocturna

Taller de pesca científica a Torroella de Montgrí amb Quim Pou de Sorelló. Municipis: Torroella de Montgrí, Ullà, Gualta, Fontanilles, Serra de Daró, Verges, Ultramort i la Tallada d’Empordà. 18 de juny de 2017.
Taller de fotografia naturalista al Ripollès a càrrec de Raül Carmona. Municipis: Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. 1 de
juliol de 2017.
Descoberta de la natura d’alta muntanya a Ulldeter, Setcases, al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser a càrrec de
Ferran Gonzàlez. Municipis: Setcases, Molló, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Llanars i Vilallonga de Ter. 9 de juliol de 2017.

Taller de pesca científica a Torroella

Excursió de fotografia naturalista

Descoberta de la natura d’alta muntanya a
Setcases

Descoberta de la natura d’alta muntanya a Collet de Barraques, Planoles, Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser,
dirigida per Xavier Bachero del Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter. Municipis: Queralbs, Campelles, Pardines, Ribes de
Freser i Campdevànol. 16 de juliol de 2017.
Pesca científica i anellament d’ocells amb l’expert en peixos Quim Pou i els experts en ocells Jordi Bermejo i Gerard Dalmau.
Municipi: Sant Gregori. 8 d’octubre de 2017.
Descoberta micològica a Sant Martí Sacalm, Susqueda, amb la col·laboració de Miquel Àngel Pérez de Gregorio i Carles
Roqué de l’Associació Micològica Joaquim Codina. Municipis: Amer, Susqueda, la Cellera de Ter i Sant Hilari Sacalm. 5 de
novembre de 2017.
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Descoberta de la natura d’alta muntanya a
Planoles

Anellament d’ocells a Sant Gregori

Descoberta micològica

Taller de pesca científica a Sant Martí de Llémena amb l’ictiòleg Quim Pou. Municipis: Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri i
Sant Aniol de Finestres. 18 de novembre de 2017.
Taller d’anellament científic d’ocells amb la col·laboració de l’Associació El Blauet. Municipi: Vilobí d’Onyar. 19 de novembre
de 2017.
Taller de pesca científica a Fornells de la Selva amb Quim Pou. Municipi: Fornells de la Selva. 26 de novembre de 2017.

Taller de pesca científica a Sant Martí de
Llémena

Anellament d’ocells a Vilobí d’Onyar

Taller de pesca científica a Fornells de la Selva

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 agendes dels diaris locals o comarcals, i també al Facebook de la Ruta del Ter i al Twitter del
Consorci del Ter.
Aquest any, també, es van organitzar dotze 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. Les han portat a terme
l’Associació El Blauet, Sorelló i el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter. En total hi van participar 385 persones.
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D’una banda, l’Associació El Blauet va portar a terme quatre tallers, tres d’anellament científic d’ocells i un de descoberta del
riu Ter amb escolars de les escoles Vilagran de Salt (05/05/2017), Les Moreres de Flaçà (26/05/2017) i l’escola Carme Auguet
de Pont Major a Girona (10/11/2017), així com amb el Centre d’Ocupació MIFAS II (18/10/2017).
D’altra banda, Sorelló va realitzar tres tallers de pesca científica amb usuaris de Càritas de Diocesana de Salt (07/05/2017) i
amb dos grups d’alumnes de l’escola Carme Auguet de Pont Major (24/11/2017).
També, el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter va fer cinc tallers, tres d’anellament científic d’ocells i dos de descoberta de
l’entorn, amb l’escola Vedruna de Ripoll (09/10/2017, 10/10/2017, 11/10/2017 i 25/10/2017) i amb usuaris de la Fundació MAP,
també de Ripoll (24/11/2017).

Activitat escola Les Moreres

Activitat amb usuaris de Càritas Diocesana

Pesca científica amb l’escola Carme Auguet

Activitat amb usuaris de la Fundació MAP

En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha comptat amb la participació de 804 persones.
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Activitats de sensibilització i educació ambiental a 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 2017, per portar a terme diferents tallers a la comarca d’Osona que
permetessin descobrir l’entorn proper i gaudir-lo com un espai valuós que mereix ser gestionat i preservat. La campanya va
portar per títol “EDUCACIÓ AMBIENTAL AL TER I ALS SEUS AFLUENTS, OSONA” i es van realitzar quatre activitats entre
els mesos d’abril 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.
Les activitats van ser les següents:
Taller de pesca científica al riu Gurri dirigida per Marc Ordeix i Núria Sellarès del Centre d’Estudis dels Rius MediterranisUVIC-UCC. Municipi de realització: Vic. 1 d’abril de 2017.
Passejada botànica amb 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: Tavertet. 9 de juny de 2017.
Descoberta nocturna de ratpenats a càrrec de l’expert en quiròpters Xavier Puig. Municipi de realització: Gurb. 7 de juliol
de 2017.

Taller de pesca científica a Vic

Passejada botànica a Tavertet

Descoberta nocturna de ratpenats a Gurb

Activitats de sensibilització i educació ambiental a l’entorn del Castell de
Montesquiu en el marc del Dia Mundial dels Ocells: sortides guiades, anellament
d’ocells, tallers per la mainada i espectacle infantil. Municipi de realització:
Montesquiu, Parc del Castell de Montesquiu. 8 d’octubre de 2017.
L’assistència global va ser de 341 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.

Activitats d’educació ambiental a Montesquiu
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Altres
Adhesió dels ajuntaments de Vilobí d’Onyar, Sant Aniol de Finestres, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, ratificada en
l’Assemblea General de 28 de setembre de 2017 a Roda de Ter.
Baixa de l’Ajuntament de Medinyà, després de la seva desaparició com a municipi.
El Consorci del Ter i la Universitat de Girona es van reunir a l’abril per analitzar possibles vies de col·laboració en el Màster
en Patrimoni ofert a partir del curs 2017-2018. Es va acordar que una vegada finalitzat el màster, els alumnes puguin realitzar
pràctiques al Consorci.
El Consell de Govern del Consorci del Ter de 6 de juliol va aprovar donar suport a la moció de rebuig a la línia elèctrica d’alta
tensió Juià-La Farga 3 que travessaria els municipis de Celrà, Bordils i Cervià de Ter, tots tres municipis membres de l’ens
supramunicipal, i que han aprovat la moció de rebuig i han presentat al·legacions al projecte. El Consorci també ha presentat
diferents al·legacions tècniques al projecte manifestant la seva objecció i demanant mesures compensatòries i correctores,
en cas que finalment s’acabi executant.
El Consorci del Ter participa en la signatura del Pla
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT de
l’Aigua) com a soci no-beneficiari. Aquest projecte, que
es nodreix de fons FEDER europeus (període 20142020) i que han estat vehiculats a Catalunya a través del
projecte RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya, permetrà
desenvolupar diferents actuacions de millora del Baix Ter
a través de la Comunitat d’Usuaris, i en especial es farà
èmfasi en els recs històrics. La signatura amb les entitats
i institucions que en formaran part va tenir lloc el 27 de
setembre a la Diputació de Girona.

Participants del PECT de l’Aigua a la Diputació de Girona
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DADES ECONÒMIQUES 2017
INGRESSOS
D’on provenen els drets reconeguts aquest 2017, 276.315,96 euros?
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DESPESES
Durant el 2017 s’han reconegut obligacions per valor de 269.136,45 euros, en els conceptes següents:

Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?
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Seu administrativa
Museu del Ter
Passeig del Ter, 2
08560 – Manlleu
Tel. 93 850 71 52
administracio@consorcidelter.cat
comunicacio@consorcidelter.cat

Seu tècnica
Factoria Cultural Coma-Cros
C/Sant Antoni, 1
17190 – Salt
Tel. 972 40 50 91
gerencia@consorcidelter.cat
projectes@consorcidelter.cat

www.consorcidelter.cat
Amb la col·laboració de:

