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Benvolguts companys i companyes del Consorci del Ter: 
 
 

Felicitats per tot aquest temps de treball, de cooperació i 

d’objectius compartits. 

 

Des de fa 20 anys, quan aquell projecte Alba-Ter s’iniciava i 

ja esdevenia un èxit en els seus inicis, es va tenir clar que 

només amb el treball conjunt, amb experts que ajudessin 

en la sensibilització i la promoció, seria possible la 

sostenibilitat i la dinamització de la conca del riu Ter i el seu 

entorn. 

 

El consorci, quan va néixer, podia haver caigut en l’errada 

de ser simplement un ens de salvaguarda del cabal del Ter 

per a les poblacions de la seva riba, però des de ben aviat 

es va cohesionar volent anar augmentant el nombre de 

municipis i comarques representats com a participants 

actius en el projecte. Amb l’objectiu de fer promoció 

econòmica i turística, però sobretot per a la recuperació 

natural, cultural i la posada en valor de tots els elements 

patrimonials lligats a l’ús de l’aigua. 

 

Les accions de sensibilització i les actuacions fetes durant 

aquests anys han permès que aquest ens supramunicipal 



sigui un gran espai divulgatiu del medi del riu. Un Ter que 

ara, des de la presó, visualitzo en imatges de somni i de 

vivències, des del seu naixement a Ulldeter fins a la 

desembocadura a la Gola del Ter, a la meva estimada 

Torroella de Montgrí. 

 

Des de la cel·la tinc a la vista, entre barrots, un tros de cel, 

les muntanyes de l’Albera, algun poble llunyà, però enyoro 

l’aigua, i en especial els seus màxims exponents per a mi: 

el riu Ter i la mar Mediterrània. 

 

Com molts de vosaltres segurament, he crescut i he viscut 

jugant, caminant, i passejant en bicicleta per la vora del riu, 

uns records que per a mi ara representen la llibertat. Una 

llibertat escapçada per un temps, però també per un relat 

d’escrits d’acusació fals. Aprofito aquest espai per donar-

vos les gràcies als que ens teniu presents, que compartiu la 

convicció en una lluita pels drets i llibertats civils que ara 

ens sentim arrabassats. 

 

Igual com el Ter que neix al Pirineu i desemboca a la plana 

de l’Empordà, passa per molts indrets, de vegades àmplies 

planes, de vegades entre cingleres i congostos més estrets, 

dibuixa meandres i paisatges de postal, o travessa pobles i 

viles, però fa el seu camí malgrat les dificultats, arribant al 



mar, nosaltres com a país serem la conca on flueixen els 

anhels d’un futur millor. 

 

Avui no puc estar entre vosaltres, però recordo el temps 

que vaig formar part del Consorci. Podria dir noms de 

persones amb les que vaig compartir jornades de treball, 

reunions i, perquè no, rialles i bones estones, però podria 

deixar-me algú, així que doneu-vos tots per esmentats i 

tingueu present que vam ser grans companys i companyes. 

 

Us agraeixo que em doneu veu per mitja d’aquestes quatre 

ratlles per animar-vos a que continueu treballant com fins 

ara. Els representants en l’assemblea del Consorci sou 

gent de diverses ideologies, representants de poblacions 

més grans i de municipis més petits amb qui, com deia, 

vaig poder compartir il·lusions, i puc afirmar que sempre les 

decisions preses van ser compartides per assolir un bé 

comú que no és altre que la reivindicació i reafirmació 

natural i social de la conca hidrogràfica del Ter i la seva 

gent. Perquè el Ter és l’eix de les nostres vides. 

 

Que tingueu una bona jornada i ens veiem aviat !!! 

 

Una abraçada groga i lila, des de la cel·la 25 del Puig de 

les Basses. 

Dolors Bassa i Coll 


