
EL PUNT AVUI, 02/12/2018 

 

El riu Ter: la unitat d’un 
territori 

   Commemoració del vintè aniversari del Consorci del Ter 

   Repàs del naixement i evolució de l’ens, en un acte a Anglès 

                 

La sala 1 d’Octubre de l’antiga Burés va ser el marc, ahir, de l’acte institucional G.P. 

 

G. PLADEVEYA - ANGLÈS 

“Gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem 
lluny, serem molts empenyent endavant.” Segons el president del Consorci del Ter, 
Quim Roca, aquest fragment de la cançó Agafant l’horitzó del grup Txarango li 
recorda aquest preuat riu de 208 quilòmetres, compresos entre el seu naixement a 
Ulldeter fins a la seva desembocadura a la Gola del Ter. Un riu molt lligat a 
històries humanes, de peixos, plantes, tortugues, flors, aigües, rieres i recs que 
l’omplen de vida. Roca així ho va recordar, ahir, a l’antiga fàbrica Burés d’Anglès, 
que va acollir l’acte institucional de commemoració del vintè aniversari del Con-
sorci del Ter, un organisme públic integrat per 68 ajuntaments i cinc consells 
comarcals (el del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà). Des de 
l’ens es treballa, entre d’altres, per conservar el medi, valoritzar el patrimoni fluvial, 
dinamitzar la Ruta del Ter i, en paraules de Roca, apropar la ciutadania al riu, “a 
conèixer-lo i a estimar-lo”. 
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L’acte va ser presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra. L’alcaldessa 
d’Anglès, Àstrid Desset, va destacar que tots els assistents i els municipis d’on pro-
venien estaven units i interconnectats pel Ter, “que ens ofereix una flora i una fauna 
diversa i té una riquesa infinita”. Es va presentar, a continuació, el llibre Petjades 
del Ter, amb boniques imatges del fotògraf David Fajula, que va posar de manifest 
que el riu està vinculat a incomptables vivències “com ara la de la Marina, que cada 
dia surt amb el seu ramat a la serra Cavallera, des d’on contempla les valls del Ter i 
del Freser”. “El Ter és la unitat d’un territori i la riquesa d’una biodiversitat. Un 
imponent però fràgil curs d’aigua de què entre tots hem de tenir cura”, va remarcar 
Fajula. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1513744-el-
riu-ter-la-unitat-d-un-territori.html 
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