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PRESENTACIÓ

Aquest any el Consorci del Ter ha celebrat el seu vintè aniversari, essent un dels consorcis de Catalunya amb més ajuntaments 
i consells comarcals adherits. Segurament ens hem convertit en un ens que és, no sols important, sinó imprescindible 
per al món local i per a la gestió dels nostres espais naturals fluvials de manera conjunta. L’1 de desembre de 2018 vam 
commemorar la fita de 20 anys d’història amb un acte institucional al municipi d’Anglès on ens hi va acompanyar el President 
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, representants de diferents institucions que ens fan costat, així com de moltes 
persones que han vist néixer i créixer el Consorci del Ter. En el transcurs de la celebració, entre molts entranyables moments, 
vaig tenir l’honor de fer entrega al President de la Generalitat, del càntir que va transportar l’aigua del Ter, durant tres dies del 
mes de juliol, per recórrer els 200 km de la Ruta del Ter amb els representants municipals dels 68 ajuntaments i 5 consells 
comarcals integrants del Consorci. Una activitat “simbòlica”, que va fer palesa la unió entre els municipis i les comarques a 
través de l’aigua del nostre riu i els seus afluents.

En un altre ordre d’accions de 2018, enguany s’han portat a terme diferents projectes de fauna per recuperar poblacions de 
tortuga d’estany al Baix Ter donant, d’aquesta manera, continuïtat al LIFE Potamo Fauna de conservació de la fauna fluvial, 
després de la finalització del projecte europeu, així com de millora de poblacions de ratpenats. També s’han firmat diferents 
convenis de custòdia fluvial, passant a gestionar, el Consorci, fins a cinc espais del Ter.

Pel que fa a la Ruta del Ter s’han posat en servei quatre noves rutes dels afluents que connectades a l’eix principal ajuden a 
promocionar el territori, com són la Ruta de la riera de les Llosses, la Ruta de la riera de la Gorga, la Ruta de la riera d’Osor 
i la Ruta del Brugent (camí Voramera). I pel que fa a la difusió s’ha editat una guia turística i s’ha posat en funcionament una 
aplicació per a mòbils. Aquest any, a més, s’ha donat continuïtat a la Ter Bike Experience, arribant a la sisena edició, amb 
350 participants.

No podem deixar d’esmentar 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 una trentena d’activitats al llarg del riu Ter (anellament d’ocells, Nordic 
Walking, 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 1.200 participants.

En l’assemblea general d’aquest any a la Tallada d’Empordà vam refermar el compromís dels municipis amb la tasca que 
realitza el Consorci del Ter i vam fer efectives les noves incorporacions de municipis que contribueixen a enfortir l’entitat. 
Finalment, cal mencionar també que aquest 2018 el Consorci ha estat finalista als premis medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya per la seva trajectòria. Arribar a ser valorats com a finalistes per nosaltres ja és un èxit. 

Aquestes i altres actuacions dutes a terme durant el 2018, així com les dades econòmiques de l’ens, es descriuen en la me-
mòria que segueix a continuació i que serveix per visualitzar l’enorme tasca que es realitza en el dia a dia per part de tot el 
personal tècnic del Consorci del Ter amb la voluntat de destinar el màxim de temps i recursos en favor del riu.

Quim Roca Ventura  
President
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2018 amb 68 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els 
representants d’aquestes institucions durant aquest any han estat els següents:

Amer
Anglès
Bescanó
Bordils
Brunyola i Sant Martí 
Sapresa
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Canet d’Adri
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
Molló
Montesquiu
Osor
Orís
Pals
Pardines
Quart
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll

Roda de Ter
Salt
Sarrià de Ter
Sant Aniol de Finestres
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 Martí de Llémena
Sant Pau de Segúries
Sant Quirze de Besora 
 

Sant Vicenç de Torelló
Santa Maria de Besora
Serra de Daró
Setcases
Susqueda
Tavèrnoles
Tavertet
Torelló
Torroella de Montgrí-L’Estartit
Verges
Vic
Vilallonga de Ter
Vilanova de Sau
Vilobí d’Onyar
Ullà
Ultramort
Consell Comarcal del Ripollès 

Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Gironès 

Consell Comarcal 
del Baix Empordà

Salvador Clarà i Pons
Josep Casadellà Turon
Pere Lluís Garcia i Palou
Jordi Barrera Coll
Joan Ventura i Linares
 
Jordi Tubau i Mitjavila
Simon Rovira i Puig
F. Xavier Sala i Pujol
Carles Espígol Camps
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
Francesc Boïgues Codina
Josep Ferrer Vilavella
Joan Pons i Puntí 
Josep Llimós Camprubí
David Bosch Carbó
Gaietà Garcia Gordillo
Amadeu Rosell i Marti
Àlex Garrido i Serra
Josep Coma i Guitart
Elisabet Ferreres Vergés
Pau Trias Bertrana
Arnau Basco i Cirera
Sergi Brull i Costa
Joan Garrido Panicello
Miquel Cortés Cardenal
Imma Constans i Ruiz
Marc Prat i Arrey
Joaquim Colomer Cullell

Antoni Vila Tió
Marta Guillaumes i Pibernat
Narcís Fajula i Aulet
Francesc Oliveras Torrent
Joaquim Roca Ventura
Joan Ramon Veciana Martínez
Ramon Roqué i Riu
Alfred Oliver i Malagelada
Sandra Puig Alabau
Pere Pujolràs i Feixas
Adam Domènech Serra
Joan Pla i Calsina
Dolors Cambras Saqués
Rosa Vestit Villegas (fins  25/06/2018) 
/ Maria Teresa Espadaler i Casellas 
(des de 26/06/2018)
Éric Sibina Márquez 
Camil Adam Vilarrasa
Jordi Molinas i Cufí
Anna Vila Palol
Eva Viñolas Marín
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
Joaquim Vivas i Vidal
Josep López Ruiz
Maria Gràcia Serrats Paretas
Enric Gràcia i Barba i Joan Albamonte 
i Ventayol
Benjamí Nieto Moral
Joaquim Vivas i Vidal
David Mas i Roselló i Albert Peracaula 
i Boschsacoma
Josep Puig Ribas i Josep López Ruiz

REPRESENTANT 2018 REPRESENTANT 2018
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
Quim Roca

Direcció
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)

Quim 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

Anna Vila Palol 
Alcaldessa 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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El Consorci celebra el seu vintè aniversari amb 
diferents activitats al llarg del 2018
 
El President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presideix l’acte institucional de commemoració a Anglès

El Consorci del Ter va donar el tret de sortida als actes de celebració dels 20 anys de la seva constitució, el desembre 
de 1998 a Sant Pere de Casserres, recorrent la Ruta del Ter amb una setantena de representants municipals entre els 
dies 3 i 5 de juliol. Diversos alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels diferents municipis adherits a l’organisme 
supramunicipal van recórrer el tram més proper al seu municipi, i d’aquesta manera van donar a conèixer la Ruta del Ter 
entre els habitants dels seus pobles, viles i ciutats. Els representants municipals van portar aigua de forma simbòlica amb 
un càntir seguint el curs del riu entre Ulldeter i la Gola del Ter. La sortida va ser el dia 3 de juliol a les 8 del matí des de 
l’estació d’esquí i muntanya Vallter 2000 (Setcases) i l’arribada va ser el dia 5 de juliol a les 6 de la tarda a la Gola del Ter 
(Torroella de Montgrí-l’Estartit). A la mar Mediterrània es va abocar l’aigua recollida a Ulldeter. 

Sortida des de Vallter 2000 Arribada a Roda de Ter, amb roda de premsaArribada a Ripoll, amb roda de premsa

Arribada a Bescanó Sortida des de Girona                            Arribada a la Gola del Ter



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2018 11

En el marc de la mateixa commemoració, el dia 1 de desembre, es van organitzar diferents activitats a la sala 1 d’octubre  
de l'antiga fàbrica Burés d'Anglès. D’una banda, al matí hi van haver les “Jornades del Ter” on es van presentar estudis i 
treballs de recerca sobre el patrimoni natural i cultural del riu Ter i la seva conca. La conferència inaugural “La memòria del 
riu. Natura, cultura, paisatge” va anar a càrrec d’Anna Ribas, Catedràtica de Geografia Humana a la Universitat de Girona 
(UdG). En total es van presentar tretze ponències i hi van participar una quarantena de persones. 

9.30h
10.00h 
 

10.15h 

 
 
11.00h 

Rebuda i lliurament de documentació
Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa d’Anglès, 
Àstrid Desset, i el vocal del Consell de Govern del 
Consorci del Ter, Pere Pujolràs
Conferència inaugural “La memòria del riu. Natura, 
cultura, paisatge” a càrrec d’Anna Ribas Palom, 
Catedràtica de Geografia Humana a la Universitat 
de Girona
Pausa-cafè

El programa de les jornades va ser el següent:

Ponències matí:
11.30h. 

11.50h.
12.10h. 

12.30h. 

12.50h. 
 
 

13.10h. 
 
 

13.30h.  
 

14.00h  

“Els hidròfits invasors del Ter”, Jordi Bou 
Manobens i Lluís Vilar Sais
“Els peixos del Ter”, Quim Pou i Rovira
“L’anguila al riu Ter: És possible una gestió 
sostenible?”, Lluís Zamora i Anna Costarrosa
“La pesca amb mosca de la truita al riu Ter”, Marc 
Robledillo Taberner
“Síntesi dels 4 anys de seguiment d’amfibis (2014-
2017) a les Ribes del Ter en el marc del projecte 
LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091)”,  
Iago Pérez Novo
“Els factors ambientals locals i la comunitat poden 
determinar les característiques poblacionals 
d’Emys orbicularis?”, Miguel Ángel Fuentes 
Rosúa
“Concorreguts o desolats: Quin paper tenen els 
boscos de ribera del Ter per als ratpenats?”, Laura 
Torrent Alsina
Fi de les ponències del matí

Ponències tarda:
16.00h. 
 

16.20h. 
 

16.40h. 
 
 
 

17.00h.  
 

17.20h.  

17.40h. 

18.00h 

“A través del río. Trazas hidráulicas y territorios 
habitados del curso bajo del río Ter”, Caterina 
Anastasia
“Recerca documental de Sant Pau de Segúries”, 
Joan Llinàs i Pol, Emma Llach i Palmada i 
Alejandro Martínez Giralt
“Restauració del Molí Petit de Sant Joan de 
les Abadesses com a centre dinamitzador 
d’activitats d’educació i sensibilització ambiental 
i de foment del coneixement de l’entorn natural i 
el patrimoni cultural”, Xavier Bachero Pont
“Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm: una 
eina per a la gestió del patrimoni”, Anna Menció, 
David Soler i Lluís Benejam
“Querós, mil anys d’història (995-1968)”, Joan 
Llinàs i Pol i Emma Llach i Palmada
“Tecnologies adaptades al Ter. Riu Ter”, Emili 
Rams i Riera
Cloenda

Conferència inaugural d’Anna Ribas
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D’altra banda, al vespre, es van commemorar els 20 anys de l’ens amb un acte institucional que va ser presidit pel President 
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. També hi van assistir el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Fermí 
Santamaria; el diputat adjunt d’Esports de la Diputació de Barcelona, Pere Pons; el delegat de la Generalitat a Girona, 
Pere Vila; i la delegada territorial de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, entre altres autoritats. En el torn 
de parlaments, després de la benvinguda a càrrec de l’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset, van intervenir els fundadors del 
Consorci, Ramon Sitjà (alcalde de Manlleu entre 1995 i 1999, primer President del Consorci del Ter) i Xavier Corominas 
(alcalde de Salt entre 1991 i 1999, primer Vicepresident del Consorci del Ter). Un dels moments més emotius va ser quan 
l’alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, va llegir una carta escrita per la Consellera Dolors Bassa (membre del 
Consell de Govern del Consorci del Ter entre 2007 i 2011) des de la presó de Puig de les Basses.

El President del Consorci entregant al President de la Generalitat el càntir Ramon Sitjà i Xavier Corominas en el torn de parlaments

El president del Consorci del Ter, Quim Roca –en el seu parlament- va destacar que “som un dels Consorcis de 
Catalunya amb més ajuntaments i consells comarcals. Per tant, la força del món local és molt clara i present. Una 
força que pren més rellevància avui en dia. Ajudar a molts municipis petits, mitjans o grans a arribar més lluny i en 
aprofundir o desenvolupar accions o projectes on no s’hi hagués pogut arribar d’altra manera ha estat, és i serà 
el nostre objectiu. Segurament ens hem convertit en un ens que és, no només important, sinó imprescindible per 
al món local i per a la gestió dels nostres espais naturals fluvials d’una manera conjunta.”    

En l’acte hi van assistir bona part dels representants dels 68 ajuntaments i 5 consells comarcals que formen part del 
Consorci del Ter, així com representants que havien format part del Consell de Govern des del 1998. En el transcurs del 
mateix es van projectar diferents vídeos sobre l’organisme, un dels quals recollia les fotografies realitzades el juliol passat, 
quan es va donar el tret d’inici a la celebració dels 20 anys, portant aigua amb un càntir des del naixement del Ter fins a la 
desembocadura. El President del Consorci va fer entrega d’aquest càntir, que va portar l’aigua del Ter, al President de la 
Generalitat. La celebració va acabar amb un tast de productes del territori de Girona Excel·lent.
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Fotografia conjunta dels participants en l’acte dels 20 anys
Fotografies de Glòria Sanchez Bartolomé

David Fajula presentant el llibre a Anglès. 
Fotografia: Glòria Sanchez Bartolomé

Portada del llibre

Llibre “Petjades del Ter”

Per celebrar el vintè aniversari, el Consorci, també va editar el llibre de fotografia “Petjades del Ter”, obra del fotògraf 
manlleuenc David Fajula. El llibre, que recull imatges de tots els municipis consorciats, es va donar a conèixer durant l’acte 
de commemoració institucional a Anglès i es va repartir entre els consorciats. L’obra recull més de dos-cents quilòmetres 
de cursos fluvials, des del cor del Pirineu fins al Mediterrani; vestigis de cultures i generacions que han bastit les seves 
vides a les vores del Ter; i flora i fauna que conviu secularment amb viles, pobles i ciutats del Ter i els seus afluents. 

El llibre també es va presentar el 4 de desembre al Museu del Ter de Manlleu amb la presència del vicepresident segon 
del Consorci del Ter, Gaietà Garcia. 
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ACCIONS 2018 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.

 
El Consorci del Ter comença a executar el projecte “Recuperació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus 
hàbitats al Ter” 

La tortuga d’estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un dels vertebrats amb major risc d’extinció, relegat a 
escassos enclavaments naturals, on les poblacions, a més de l’aïllament, continuen patint la desaparició i degradació del 
seu hàbitat. Es tracta d’una espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. El projecte “Recuperació de la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis) i els seus hàbitats al Ter” vol donar continuïtat als alliberaments i millora dels hàbitats de l’espècie que s’ha-
vien realitzat durant el projecte LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 
de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” (2014-2017). Durant aquest projecte, entre els anys 2015 i 2017 s’havien alliberat 
en el curs mitjà-baix del Ter 160 exemplars de tortuga d’estany. Tot i això, per ser viables les poblacions és necessari fer nous 
alliberaments d’exemplars criats en captivitat, així com fer seguiments de l’espècie per conèixer-ne l’evolució i controlar-ne 
els competidors directes. També és necessari crear i mantenir nous hàbitats favorables per a l’espècie. Ara, entre els anys 
2018 i 2019, s’inverteixen gairebé 50.000 euros en la conservació de la tortuga d’estany a les riberes del Baix Ter.

D’una banda, s’han invertit 20.049,70 euros a través de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Ca-
talunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que ha finançat el 90% de l’import que ha servit per fer control de peixos i decàpodes exòtics, i per a la creació, 
conservació i millora de zones humides. El control de peixos i decàpodes exòtics s’ha encarregat a Sorelló, estudis al medi 
aquàtic SL i s’ha centrat a Foixà. L’objectiu ha estat reduir significativament la densitat de peixos exòtics i cranc roig americà 
d’una bassa que no presentava un bon estat de conservació. Les tasques de manteniment de les basses i zones humides 
existents i la creació de noves basses aptes per a juvenils de tortuga d’estany per tal de garantir la seva supervivència s’han 
encarregat a Galanthus, estudi i divulgació del medi ambient. S’ha actuat en els termes municipals de Bescanó, Sant Jordi 
Desvalls, Flaçà, Sant Julià de Ramis i Foixà. 

D’altra banda, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Fundació Bancària “la Caixa” s’estan portant a terme, fins 
l’octubre de 2019, reforçaments poblacionals amb tortuga d’estany i el seu seguiment, el control de tortugues exòtiques i 
activitats de difusió i sensibilització amb escolars. 

Entre aquest 2018 i el 2019 el Consorci alliberarà 30 nous exemplars criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de 
l’Albera, que disposa d’un programa de reproducció d’Emys orbicularis des de l’any 1992, quan es van capturar els 12 últims exem-
plars d’aquesta espècie a la part baixa del Ter. Les tortugues s’alliberaran en dos trams: un situat entre Anglès i Girona i, l’altre, 
aigües avall de Girona. Tots els exemplars estan marcats amb un xip subcutani per facilitar-ne la identificació individualitzada i el 
seguiment a llarg termini. Alguns exemplars, també, van equipats amb radiotransmissors per poder efectuar-ne un radioseguiment.
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A més, es porta a terme un seguiment i monitoratge de les poblacions, fins que la població s’estabilitzi, a través del mètode 
de captura-recaptura, amb trampes específiques per a quelonis aquàtics. A la tardor es va fer una campanya de seguiment 
i, se’n faran dues més entre la primavera i la tardor de 2019. Aquests treballs es fan amb el suport d’una brigada d’inserció 
social que efectua el transport, la col·locació i la retirada de les trampes.

En el marc del mateix projecte es porta a terme una campanya de divulgació amb xerrades dirigides a escolars per conscienciar-
los sobre la problemàtica de les espècies de tortugues exòtiques. S’incideix en el missatge de prohibició d’alliberar exemplars 
al medi natural i l’impacte que tenen els exemplars alliberats sobre aquestes espècies. Aquest 2018 s’ha visitat als centres 
educatius següents: escola Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí (26/09/2018) –també van participar d’un alliberament el 
dia 2 d’octubre-, escola Doctor Sobrequés de Bescanó (24/10/2018) i escola Pompeu Fabra d’Anglès (29/11/2018).

El 2 d’octubre es va presentar la segona fase del projecte, amb alliberaments de diversos exemplars de tortuga d’estany, que 
va comptar amb la presència del director de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, Bernat Rubió; del vicepresident 
de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria; i dels alcaldes de Bescanó i Sant Gregori, Pere Lluís Garcia i Quim Roca, 
respectivament, també vocal i president del Consorci del Ter. 

Xerrada escola Pompeu Fabra

Treballs de seguiment de tortugues

Roda de premsa dels alliberaments a Bescanó

Seguiment de tortugues Primera pla d’un exemplar de tortuga d’estany
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El Consorci porta a terme un projecte de “Millora de les poblacions de quiròpters i valorització del patrimoni natural 
de riberes del Baix a la plana del Gironès” 

El Consorci del Ter va presentar a la “Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació 
del patrimoni natural en espais d’interès natural. Any 2018” de la Diputació de Girona el projecte “Millora de les poblacions 
de quiròpters i valorització del patrimoni natural de riberes del Baix Ter a la plana del Gironès”. Aquest va obtenir el 90% 
de finançament, d’un cost total de 22.739,83 euros.  

L’objectiu ha estat augmentar les possibilitats de conservació de diferents espècies de ratpenats vinculades a l’espai Ribe-
res del Baix Ter i contribuir a disminuir les molèsties de les plagues nocives per als humans ja que les poblacions de qui-
ròpters contribueixen al seu control, entre altres. L’existència de refugis adequats a les necessitats dels diferents moments 
del cicle vital és un dels factors que limita fortament les poblacions d’aquestes espècies. En aquest sentit, s’han instal·lat 
caixes-niu per oferir refugi a aquelles espècies que requereixen de forats en arbres per amagar-se, criar, aparellar-se... 
ja que la falta d’arbres madurs a Catalunya provoca una manca de forats i clivelles i els ratpenats es veuen obligats a 
refugiar-se en esquerdes d’edificis. Aquestes s’han instal·lat en suports existents artificials o naturals i en torres de nova 
instal·lació a Bescanó (Devesa d’en Gròber), Sant Gregori (Illa de la Pilastra), Salt (Parc del Ter, Hortes i Deveses) i Girona 
(Illa de Pedret i aguait de Fontajau). D’altra banda, s’han adaptat infraestructures existents com a refugi. És el cas de la 
casa de les comportes de la sèquia Monar a Bescanó i l’aguait de Fontajau a Girona. 

Dins el mateix projecte, referent a la valorització del patrimoni natural, s’ha pogut renovar la senyalització de la ruta de 
l’arquitectura de l’aigua entre els municipis de Salt i Bescanó que posa en valor elements patrimonials del Ter. La senyalit-
zació estava molt malmesa pel pas dels anys i les inclemències del temps. A més, aquesta s’ha adaptat al manual tècnic 
de senyalització d’espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya. També s’han instal·lat nous elements interpre-
tatius. D’altra banda, en la finca en custòdia que té el Consorci a Sarrià de Ter, una parcel·la del bosc de Can Salvatella, 
s’ha instal·lat un aguait amb pantalla de fusta tractada amb obertures a diferents alçades per a permetre l’observació de 
fauna. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa per tal que els usuaris puguin identificar bé les espècies 
de fauna i flora de l’entorn.

Caixes-niu instal·lades Adequació de l’espai de guaita d’ocells de 
Fontajau per a quiròpters

Nou aguait a Sarrià de Ter
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El Consorci del Ter realitza diferents treballs de millora ambiental i senyalització en espais emblemàtics del riu Ter 

El Consorci del Ter ha executat aquest any una proposta de “Millora Ambiental i Gestió de l’ús públic en espais naturals 
emblemàtics del riu Ter” després que la Diputació de Girona resolgués el desembre de 2017 la línia d’ajuts de conservació 
de patrimoni natural en espais d’interès natural per a consorcis finançant un 90% del cost de les actuacions. El Consell de 
Govern de febrer de 2018 va contractar les actuacions per un import de 19.293,33 euros.

L’objectiu de les actuacions ha estat millorar i conservar el patrimoni natural d’espais emblemàtics de la riba del Ter, tot inci-
dint en ús públic racional i sostenible que permeti acostar a la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals. Es tracta 
d’actuacions que permeten posar a l’abast dels ciutadans, tant locals com visitants, un seguit d’elements interpretatius que 
ajuden a gaudir de l’entorn i que permeten conèixer amb més profunditat els valors que han motivat la protecció dels diferents 
espais naturals protegits del riu Ter. 

Els espais on s’ha actuat són:

Pantà de Cal Gat a Sant Joan de les Abadesses. S’han arranjat i millorat elements d’ús públic canviant d’ubicació l’aguait 
per facilitar el manteniment de la presa. També s’ha instal·lat una nova tanca i s’ha millorat la fusta del mirador del bosc de 
ribera que estava malmesa.

Entorns de la resclosa d’en Joga a Bescanó. S’han fet actuacions de millora del bosc de ribera i control d’espècies invasores 
(Ailanthus altissima). També s’ha substituït una passera de fusta i restaurat la barana de l’itinerari existent.

Pla de Can Font-la Safa a Sant Julià de Ramis. S’ha arranjat el camí existent per fer-lo apte per a senderistes i ciclistes. 

En el mateix ajut s’han senyalitzat diversos espais emblemàtics del Ter amb la instal·lació d'1 cartell, 8 faristols i 16 
banderoles. 

Banderola instal·lada a Bescanó Faristol instal·lat a Sant Julià de Ramis
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El Consell de Govern del Consorci del Ter adjudica treballs Post-LIFE del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del 
riu Ter (Riparia-Ter)” a Bescanó, Sant Gregori i Girona

Entre els anys 2010 i 2013 el Consorci del Ter va executar com a beneficiari coordinador el projecte LIFE + Natura “Re-
cuperació 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 el Consell de Govern, de mitjans de novembre, va adjudicar treballs 
contemplats en el Pla de Conservació Post-LIFE que ha de garantir la conservació de les diferents zones d’actuació del 
Riparia-Ter des del gener de 2014, una vegada finalitzat el projecte. En concret, s’actuarà a l’Illa de la Pilastra i a l’Illa de 
Pedret i al Bosc de Can Salvatella. 

D’una banda, a l’Illa de la Pilastra es preveu arranjar el ferm i fer un manteniment de l’itinerari. S’instal·laran nous elements 
de senyalització i ús públic, i es retiraran del traçat possibles arbres caiguts o tombats, s’eliminaran restes i es farà una 
recollida de deixalles. També es portaran a terme treballs forestals; entre altres, tractament de vegetació invasora amb 
injeccions a floema de productes fitosanitaris, treballs de desbrossada i el manteniment de les plantacions efectuades en 
el marc del Riparia-Ter. 

D’altra banda, a l’Illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella es realitzaran treballs de control d’espècies invasores a través 
de mitjans químics i/o físics. Al bosc de Can Salvatella es portaran a terme millores forestals per afavorir els hàbitats de 
ribera autòctons i anar substituint progressivament l’antiga pollancreda. Es faran plantacions de reforç d’alguns peus en 
les zones on s’han retirat pollancres i no hi ha sotabosc autòcton existent, fins a un màxim de 25 peus d’espècies com el 
freixe, saüc, àlber o om. També es retiraran les deixalles que hi pugui haver a la zona d’actuació.

La Fundació Bancària “la Caixa”, la Diputació de Girona i el Consorci del Ter realitzen actuacions ambientals per mi-
llorar la qualitat de l’aigua a la riera d’Osor

El Consorci del Ter a través del conveni de col·laboració establert entre la Diputació de Girona i la Fundació Bancària “la 
Caixa” per conservar i millorar el medi natural i la biodiversitat a la demarcació de Girona, alhora que fomenta la inserció 
laboral de persones en risc d’exclusió social, va portar a terme una actuació de millora a la riera d’Osor, entre Anglès i Sant 
Hilari Sacalm durant l’any passat 2017. L’objectiu va ser potenciar l’efecte filtrador i depurador de la vegetació i aconseguir 
una millora de la qualitat de l’aigua. Aquest 2018 els treballs realitzats s’han donat a conèixer.

L’actuació ha permès eliminar residus i elements tòxics de la llera de la riera, fomentar la salut mitjançant la creació d’un 
primer tram d’itinerari saludable en aquest entorn, i disminuir el risc d’obturació de la riera en casos de grans avingudes i 
augmentar la qualitat de les aigües.

Actuacions 
D’una banda, els treballs han consistit a retirar els abocaments que s’havien detectat al llarg del curs de la riera. Els materials 
s’han classificat i portat a la deixalleria. Entre d’altres, es van recollir runes, restes d’obra, mobles, pneumàtics, ampolles, 
electrodomèstics voluminosos com neveres i fibrociment. Els pendents elevats que hi ha en alguns trams han fet que la 
recollida de part d’aquests abocaments incontrolats hagi estat dificultosa. S’ha actuat en 24 punts d’abocament.
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D’altra banda, s’ha potenciat l’efecte filtrador i depurador de la vegetació de ribera eliminant brancada morta o arbres en mal 
estat que podien ocasionar problemes d’obturació en cas de grans avingudes. 

Finalment, s’ha creat un itinerari saludable a peu per la riera d’Osor. Es tracta d’un primer itinerari circular que s’inicia al nucli 
d’Osor i recorre gairebé uns 5 quilòmetres a l’entorn de la riera. En el traçat es troben fonts naturals i es pot gaudir de la 
frondositat del paisatge. Per adequar l’itinerari saludable, s’ha desbrossat un tram de corriol per on se circula i s’ha millorat 
el pas per algun punt: fent esglaons i recol·locant algunes pedres per facilitar el pas en algun torrent, així com instal·lant una 
barana en el mirador del salt del gorg de l’Olla.

Actuació a la riera d’Osor Abocaments retirats

Barana instal·lada Instal·lació de protecció al camí

Assessorament tècnic a diferents ajuntaments consorciats

El Consorci del Ter va ajudar a quatre ajuntaments consorciats a l’ens, Camprodon, Roda de Ter, Sant Julià de Ramis i Sarrià 
de Ter, a realitzar els tràmits per sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la realització d’actuacions de conservació i 
manteniment de lleres públiques en tram urbà, a partir d’una convocatòria de l’ACA. Des de l’organisme es van determinar els 
criteris de prioritat dels trams i altres qüestions tècniques necessàries. D’altra banda, els serveis tècnics, també van redactar 
a finals d’any un informe sobre les afectacions de la riuada al Ter al seu pas per Montesquiu.
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El Consorci del Ter i l’Ajuntament de Girona construeixen una escala de peixos al riu Onyar

L’objectiu ha estat restaurar i fomentar la connectivitat fluvial per a les diferents espècies en el tram de la resclosa de sota el 
pont de Pedret, a Girona. En aquest punt hi ha l’aiguabarreig amb el riu Ter i s’hi troben anguiles, truites, barbs de muntanya, 
bagres, bavoses de riu i espinosos. La resclosa feia un efecte barrera, ja que la cota entre aigua amunt i aigua avall era 
aproximadament d’un metre. La construcció de l’escala permet que l’aigua corri de tal manera que els peixos poden pujar-hi 
a contracorrent i poden salvar l’alçada de la resclosa, que és la primera que s’ha construït al terme municipal de Girona.

El projecte constructiu el va redactar ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting i l’ha executat l’empresa Excavacions J. Perafer-
rer. L’import ha estat de 48.375,92 euros, IVA exclòs. 

Per tal d’integrar el connector amb l’estructura del pont existent i fer-ho de la forma més natural possible, es va proposar 
construir una rampa paral·lela a la pila del marge esquerre, formada per còdols de riu i blocs, sobre una base d’escullera i 
delimitada al costat oposat amb un mur de formigó. Així es va aprofitar l’estructura existent de la pila del pont com a contenció 
en un dels costats. A la sortida de la rampa s’ha construït una bassa per atraure les diferents espècies de fauna i conduir-les 
cap a l’escala de peixos.

L’escala de peixos té una longitud de 9 metres, amb un pendent màxim de l’1% i està formada per ressalts de 3,5 cm d’altura 
cada mig metre. El projecte s’ha plantejat tenint en compte els diferents cabals del riu Onyar i del riu Ter al llarg de l’any i 
amb l’objectiu que estigui operativa un 90% dels dies. En aquest sentit, el connector s’ha dissenyat tenint en compte el cabal 
establert en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. 

Les actuacions s’han finançat entre l’Ajuntament 
de Girona a través del projecte Interreg “Turisme 
Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, Flu-
vià i Segre (TTFS)” i el Consorci del Ter, gràcies 
a un conveni aprovat entre el consistori i l’entitat. 
El Consorci ha participat en el projecte ja que s’in-
clou en el conjunt d’actuacions que porta a terme 
l’entitat per fer més permeable la fauna aquàtica 
al conjunt fluvial del riu Ter i afluents. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix que el riu faci la seva fun-
ció de corredor biològic i connector ecològic per 
superar les barreres existents. 

Les obres es van presentar als mitjans de comuni-
cació el 22 de març per part del director del Con-
sorci del Ter, Ponç Feliu, i del regidor de Paisatge 
i Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Girona i vicepre-
sident tercer del Consorci del Ter, Narcís Sastre. Feliu i Sastre presentant les obres als mitjans de comunicació
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Aigües Ter Llobregat Concessionària i el Consorci del Ter donen continuïtat al 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., Alfredo Gutiérrez i el Presi-
dent del Consorci del Ter, Quim Roca, van firmar el 7 de juny a l’Ajuntament de Campdevànol la renovació del conveni per a 
la millora del riu i el territori fluvial, iniciat el 2016, per a poder fer actuacions durant el segon semestre del 2018. 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 s’ha acompanyat d’una dotació econòmica de 20.000 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 la col·laboració en la redacció del projecte de restauració de la passera de la colònia Estabanell a 
Camprodon; la recuperació d’un antic safareig públic i el seu accés, situat al pas de la Ruta del Ter, a Flaçà; i la realització del 
“Catàleg de les fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018”. També s’ha executat una actuació de millora ambiental del rec del Madral 
al seu pas pel municipi d’Ullà per garantir un bon estat a nivell de salubritat i paisatgístic. 

Referent a patrimoni natural s’ha actuat eliminant arbrat mort al riu Freser al seu pas per Campdevànol, on hi havia una acu-
mulació important de vegetació morta, abocaments i fins i tot residus. A més, s’han fet treballs de millora ambiental a la llera 
del torrent de Can Guilana a Sarrià de Ter per reduir el risc d’inundabilitat i a Sant Julià de Llor i Bonmatí s’ha condicionat una 
àrea propera al nucli urbà amb una certa afluència de veïns de la població, on s’ha establert una zona d’estada propera al riu, 
s’han retirat deixalles, desbrossat i instal·lat dues taules de pícnic. A més a més, a través del mateix conveni, s’ha contribuït a 
la construcció d’un pas de peixos al Molí de Camós a l’alçada del nucli de Sant Esteve de Llémena i a Ultramort es valoritza 
l’entorn fluvial, recuperant un espai amb la retirada d’abocaments presents a la zona degut a un ús públic no respectuós, 
s’instal·len dues taules de pícnic de fusta tractada i caixes-niu per a ratpenats, entre altres actuacions. 

D’altra banda, s’ha pogut actuar o s’actuarà en diferents espais que té en custòdia fluvial el Consorci del Ter realitzant diversos 
treballs de manteniment. En concret s’ha tancat l’accés per a vehicles a la resclosa d’en Joga amb una pilona de fusta; s’ha 
instal·lat un cartell informatiu a l’espai de les ribes del Ter a Bonmatí; i s’ha fet manteniment de diferents itineraris amb des-
brossada, retirada d’arbres caiguts o tombats, eliminació de restes i recollida de deixalles a l’entorn de la resclosa d’en Joga 
a Bescanó, a la parcel·la de Can Salvatella a Sarrià de Ter, a L’Illa i els Planters a Foixà i Colomers, i a l’Illa d’Avall a Jafre. 

Algunes d’aquestes actuacions estan en execució i es finalitzaran al llarg del primer semestre de 2019.

Signatura del conveni, Quim Roca 
i Alfredo Gutiérrez

Obres de recuperació del safareig a Flaçà Rampa de peixos a Sant Esteve de Llémena
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Visita dels treballs a Sarrià de Ter

pas mínima de 2,30 metres una i 2,50 metres l’altra. El projecte té 
un cost total de 10.572,47 euros, IVA inclòs.

D’altra banda, amb l’acord de l’any passat es va poder adaptar 
la zona del Passeig del riu de Sarrià de Ter per fer-lo accessible 
a persones amb mobilitat reduïda. El president del Consorci del 
Ter, Quim Roca, la Directora de Banca Institucions de CaixaBank 
a Girona, Gemma Batlle i l’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, 
van visitar els treballs ja finalitzats el 9 de juliol. L’obra va consistir 
en fer una rampa, pavimentar amb sauló compactat i posar taules 
de pícnic i una font, adaptades. 

El Consorci del Ter i l’Obra Social “la Caixa” renoven l’acord per afavorir l’accessibilitat a espais naturals del riu Ter 
que servirà per fer accessible l’espai de la llera del Ter situat sota el Pont Nou de Camprodon 

El Consorci del Ter i l’Obra Social “la Caixa” van acordar, per segon any consecutiu, col·laborar per fomentar l’accessibilitat, 
descoberta i divulgació als espais naturals fluvials del Ter dins el projecte “Adapta el riu. El Ter, un riu inclusiu”. L’acord incloïa 
una aportació de 2.000 euros des de l’Obra Social “la Caixa” cap al Consorci del Ter que va obrir una convocatòria entre els 
ajuntaments consorciats que tinguessin projectes a l’entorn natural del riu Ter i afluents per adequar-los i fer-los accessibles 
per a persones amb mobilitat reduïda. A la convocatòria s’hi van presentar dues propostes dels ajuntaments de Camprodon i 
Sant Joan de les Abadesses. La proposta guanyadora va ser la de Camprodon que farà accessible l’espai de la llera del Ter 
situat sota el Pont Nou. La zona que s’adequarà és un punt de trobada de caràcter polivalent i que s’utilitza per fer-hi diferents 
activitats. L’espai està distribuït en tres nivells i no hi ha cap itinerari adaptat. Es proposa formar un gual, tipus deprimit amb 
franja de senyalització direccional per a invidents, i un pas de vianants des del carrer Cerdanya. També es proposa refer 
dues rampes, de més del 20% de pendent, per unes que no tinguin un pendent superior al 8% i amb una amplada lliure de 

El Consorci del Ter signa nous acords de custòdia fluvial, passant a gestionar cinc espais riberencs del Ter

El Consorci del Ter aquest 2018 ha firmat tres nous acords de custòdia fluvial amb l’Ajuntament de Bescanó per a la gestió de l’Illa 
de la Pilastra, amb l’Ajuntament de Jafre per la gestió de l’Illa d’Avall i amb l’Ajuntament de Ripoll i els propietaris dels terrenys situats 
al Polígon 24, Parcel·la 18, Finca El Roig. Aquests acords se sumen als firmats el 2016 a Sarrià de Ter per la gestió del Pla de Can 
Salvatella i el 2015 amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la gestió de la finca de L’Illa i els Planters de Foixà i Colomers.

L’Illa de la Pilastra i l’Illa d’Avall són dos espais d’un elevat valor ambiental, situats dins la Xarxa Natura 2000 i on el Consorci 
ja hi ha portat a terme nombrosos projectes de conservació i gestió, com el LIFE Riparia-Ter “Recuperació d’hàbitats riparis 
del riu Ter (2010-2013)”. 

Per a la conservació dels espais, aquest any el Consorci va aprovar la contractació de diferents actuacions de millora a l’es-
pai de L’Illa i els Planters ja que el gran volum d’arbrat (sobretot pollancres), plantats fa més de 30 anys, amb molts peus que 
es trobaven en males condicions i amb un risc de caiguda sobre el camí públic, que alhora dona servei a la Ruta del Ter. Les 
ventades de la tardor van fer caure uns quants pollancres de grans dimensions sobre el camí. 
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El Consorci del Ter, com a soci beneficiari de l’INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, 
Fluvià i Segre (TTFS)” dona inici al projecte

El Consorci del Ter forma 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 POC-
TEFA 2014-2020. El projecte s’executa entre els anys 2017 i 2020 i 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, Turisme de Lleida, l’Oficina de Turisme de Perpinyà i la Communaute Urbaine Perpignan Mediter-
ranee (cap de fila). A través d’aquest projecte es poden dur a terme actuacions que permeten millorar el patrimoni natural 
del Ter en trams urbans.

L’inici formal del projecte, amb presència de tots els socis, va ser el passat 6 de juliol a Perpinyà amb la inauguració de les 
obres a la zona urbana de les voreres del Têt, que s’inclou en el projecte de valorització del riu Têt. Un exemple del tipus 
d’actuacions que es preveuen en aquest projecte i que pretén fer activitats de natura i turisme extrapolables a tots els rius 
(creant un calendari conjunt i unificat d’activitats), així com la creació d’una imatge de producte de turisme fluvial conjunt 
pels diferents rius.

El Consorci, en concret, ha inclòs en aquest projecte actuacions com la millora de la Ruta del Ter i la seva connectivitat en 
alguns àmbits (per exemple col·laborant en la construcció d’una passera per a vianants i bicicletes a Manlleu), la regulació 
i ordenació de les activitats que tenen lloc al riu Ter a través de la redacció –i futura aprovació- del Pla d’Usos sobre ser-
veis i activitats recreatives al riu Ter, i accions diverses per afavorir la biodiversitat (amfibis, quiròpters, peixos, vegetació 
autòctona, etc.) i els hàbitats dels espais riberencs en diferents àmbits fluvials.

Aquest 2018 hi ha hagut tres reunions de coordinació entre els socis a Perpinyà (29/01/2018), Lleida (03/05/2018) i Salt 
(23/11/2018).

Inici formal del projecte a Perpinyà, al costat del riu Têt Reunió de coordinació a Salt
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El projecte vol crear una associació de socis acadèmics, però també no 
acadèmics, amb la finalitat de dissenyar una formació agrícola que millori les 
habilitats i competències dels pastors i pastores en silvopastoralisme i gestió 
d’incendis, i també crear una xarxa d’experiències reals que contribueixi a 
alimentar la formació i intercanviar coneixements sobre la temàtica.

El Consorci del Ter hi participa com a soci, atès que alguns dels aspectes del 
projecte poden ser d’importància per a la bona gestió dels espais forestals 
de ribera, especialment a les finques que el Consorci té en custòdia. L’ens 
supramunicipal hi participa amb algunes actuacions concretes, sobretot en 
intercanvi de coneixements, formació i realització d’alguns actes en el marc de 
l’àmbit geogràfic del Ter i els seus afluents. 

El Consorci, soci associat del projecte SUDOANG de gestió de l’anguila

El Consorci del Ter participarà com a soci associat fins el gener de l’any 2021 en el projecte “Impulsando la gestión con-
certada y sostenible de la anguila en el área SUDOE”, conegut com a SUDOANG. Els principals objectius del projecte són 
desenvolupar eines i unificar mètodes per tal de reforçar la cooperació entre els gestors de la zona SUDOE que tenen com-
petències en el tema de l’anguila a Espanya, França i Portugal.

Entre les tasques a desenvolupar hi ha la recopilació de dades de camp a diferents conques pilot, entre elles, la del Ter, que 
ho farà la Universitat de Girona (UdG), beneficiària del projecte. Es faran mostreigs d’anguiles per determinar l’estat de la 
població i d’angules per quantificar el reclutament. 

El Consorci del Ter, com a soci associat, ha de participar en trobades que s’organitzen al llarg del projecte per tal de posar 
en comú els diferents agents (administració, gestors, científics, pescadors...), rebre els resultats que es vagin generant i fer 
les aportacions que es considerin oportunes. 

Logotip FireShepherds

El Consorci, soci beneficiari del projecte “Pastores del siglo XXI: mejora del profesionalismo en el manejo de gana-
dería extensiva, incendios forestales y paisaje en la era del cambio global” (FIRESHEPHERDS)

El projecte “Pastores del siglo XXI: mejora del profesionalismo en el manejo de ganadería extensiva, incendios forestales y 
paisaje en la era del cambio global”, i conegut amb l’acrònim FireShepherds, ha obtingut finançament al programa Erasmus 
+ de la Unió Europea. Aquest ha estat presentat per part de la Fundació d’Ecologia del foc i gestió d’incendis Pau Costa 
Alcubierre i s’allargarà fins el 2021. Hi ha socis de quatre països, Espanya, França, Portugal i Alemanya.

L’objectiu és millorar la professionalitat dels ramaders i ramaderes adquirint habilitats i competències en relació a la gestió 
dels seus ramats en un context de risc d’incendis forestals i canvis en el paisatge que exigeix de noves fórmules de gestió 
públic-privada del territori.
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Anguila. Il·lustració: Toni Llobet El riu Ter al seu curs baix, un dels hàbitats de l’anguila

Al riu Ter, l’anguila encara és una espècie present a tot el seu tram baix; també a afluents com són el Terri, l’Onyar, el Lléme-
na, el Brugent o la riera d’Osor. Tanmateix, fruit de l’existència dels grans embassaments al seu tram central, l’anguila ja no 
arriba a les comarques d’Osona i el Ripollès.

El projecte SUDOANG es proposa dotar als gestors de l’àrea SUDOE d’eines i mètodes conjunts que donin suport a la 
conservació de l’anguila europea i el seu hàbitat. Per aconseguir-ho, es crearà una aplicació web interactiva que aplegarà 
diverses eines que permetin als gestors relacionats amb l’anguila estudiar els indicadors del seguiment de la població i di-
ferents escenaris de gestió possibles. Així, es prendran decisions basades en una major evidència científica i d’una manera 
més concertada, ja que tots els indicadors s’obtindran utilitzant models i metodologies consensuades. A més, explorarà nous 
enfocaments de gestió que donaran lloc a una proposta de plataforma de governança per aconseguir una gestió concertada 
i eficaç de l’anguila que no és possible amb l’enfocament tradicional.
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ACCIONS 2018 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 la nova connexió de la Ruta del Ter entre 
Camprodon i Sant Pau de Segúries, la inauguració de noves rutes dels afluents que connecten amb l’eix principal del Ter, així 
com la posada en servei d’una aplicació per a mòbil a través de Natura Local i l’edició de la guia turística de la Ruta del Ter.

La nova connexió de la Ruta del Ter entre Camprodon i Sant Pau de Segúries evita que els ciclistes i senderistes 
hagin de creuar la carretera C-38

El Consorci del Ter amb la col·laboració d’Aigües Vic i la Fundació Girbau ha millorat la Ruta del Ter al seu pas pel Ripollès, 
realitzant una actuació als entorns del pont del Carbur al terme municipal de Camprodon, amb l’objectiu de millorar la 
seguretat dels usuaris ja que s’evita que el traçat hagi de creuar la carretera C-38. Els treballs, que els va portar a terme 
la Fundació MAP, es van inaugurar l’1 de febrer amb la presència del president del Consorci del Ter, Quim Roca; l’alcalde 
de Camprodon, Xavier Sala; l’alcaldessa de Sant Pau de 
Segúries, Dolors Cambras; el gerent d’Aigües Vic, Guillem 
Treserra i Pere Girbau, per part de la Fundació Girbau. 

L’actuació va consistir en obrir un camí de nou traç d’uns 80 
metres de longitud amb un pendent no superior al 8-10% i una 
amplada útil constant d’1,2 metres. Aquest nou vial permet la 
connexió entre la pista formigonada i un camí que hi ha 10 
metres més amunt i que condueix fins al nucli urbà de Sant 
Pau de Segúries. El poden utilitzar tant senderistes com 
ciclistes. En el tram també es va desbrossar, es van eliminar 
restes vegetals i es va retirar un antic transformador en desús. 
Les obres es van poder executar a través d’un conveni amb la 
propietat privada del terreny. Inauguració de la nova connexió

El Consorci del Ter, a través de Natura Local, crea una aplicació per a mòbil per a l’itinerari de la Ruta del Ter

El 5 d’abril el Consorci del Ter i la Plataforma Natura Local van presentar a Sant Julià de Ramis l’aplicatiu per a mòbil de la 
Ruta del Ter. Aquest està disponible a través de l’APP NaturaLocal, descarregable tant en android com en apple. Natura 
Local és una plataforma de destins turístics de Catalunya per a promocionar el Patrimoni Natural i Etnològic local. En la 
presentació hi van assistir el president del Consorci del Ter, Quim Roca; l’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; el 
regidor de Sant Julià de Ramis i vocal del Consorci del Ter, Pere Pujolràs; i el confundador de Natura Local, Toribio Yun.
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En l’aplicatiu, es pot consultar tant el traçat a peu com en 
bicicleta, separat per etapes. De cada etapa, a més del track, 
es poden consultar informacions com on menjar, on dormir, 
elements a visitar o informació de serveis com telèfons i links 
d’interès, així com consells del tram. Els establiments que 
apareixen són els que venen col·laborant amb el Consorci del 
Ter a través de la Ruta del Ter. 

A la portada de la pàgina web de la Ruta del Ter es va crear un 
bàner específic on es pot anar a la pàgina de Natura Local per 
descarregar l’aplicació.

Editada la Guia Turística de la Ruta del Ter

Aquest any el Consorci del Ter va editar amb la col·laboració 
de l’editorial de plànols i guies d’informació municipal SR 
Mapes una guia turística de la Ruta del Ter de 124 pàgines 
on es pot trobar tota la informació sobre la Ruta del Ter amb 
mapes, punts turístics a visitar o el carnet de la ruta per 
segellar. Se’n van editar 10.000 exemplars que es van repartir 
entre les oficines de turisme del territori i els establiments 
col·laboradors de la guia.

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, Quim Roca i el director de la 
Fundació Agbar, Eduard Pallejà, van renovar el juliol 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 2018 
12.000 euros, destinats a millorar diversos trams de la Ruta 
del Ter i a la definició de la Ruta de l’Onyar, un dels afluents 
del riu Ter. La nova ruta transcorrerà pels municipis de Girona, 
Quart, Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva, Campllong, 
Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar i Brunyola i Sant Martí 
Sapresa. L’enllaç amb la Ruta del Ter serà a Girona i també a 
Anglès, de manera que la ruta podrà ser circular.

Presentació de l’aplicació per a mòbil de l’itinerari de la Ruta del Ter

Guia turística de la Ruta del Ter

Quim Roca i Eduard Pallejà
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Inaugurades quatre noves rutes dels afluents del Ter: la Ruta del Brugent, la Ruta de la Riera d’Osor,  la Ruta de la 
Riera de les Llosses i la Ruta de la Riera de la Gorga a l’Esquirol

La Ruta del Brugent (camí Voramera) es va presentar amb una passejada naturalista el 4 de març, la Ruta de la Riera d’Osor 
també amb una passejada el 12 de maig, la Ruta de la Riera de les Llosses es va inaugurar amb una caminada popular el 
21 de juliol i la Ruta de la Riera de la Gorga amb una passejada i un taller de plantes medicinals a càrrec de l’herbolari Santi 
Jàvega el 20 d’octubre. Els quatre recorreguts formen part de les rutes dels afluents del Ter que, connectades a l’eix principal 
de la Ruta del Ter, serveixen per conèixer i dinamitzar el territori fluvial. 

Ruta del Brugent  
La Ruta del Brugent, camí Voramera, és un itinerari circular a Amer, de 9,6 quilòmetres, que ofereix una passejada pels mar-
ges del riu Brugent i enllaça per la Via Verda del Carrilet d’Olot a Girona amb la Ruta del Ter. En el recorregut es pot gaudir 
de la riquesa paisatgística del Brugent. Alguns dels indrets d’interès del tram son l’embassament del Pasteral en el seu punt 
d’inici amb una vegetació de ribera ben conservada, una gran riquesa de flora i fauna, l’aiguabarreig Ter-Brugent, el bosc de 
plàtans a la borda de Can Quel i la resclosa de Solivent. També, s’ha instal·lat un aguait davant de l’embassament del Ter i 
el Brugent. 

Ruta de la Riera d’Osor  
La Ruta de la Riera d’Osor és un itinerari circular de 5 quilòmetres a l’entorn de la riera. És un primer tram dins el terme mu-
nicipal d’Osor. Transcorre per pistes forestals fins arribar a un corriol que ens aproxima a la riera i permet descobrir-ne les 
gorgues més emblemàtiques, com la de l’Olla. També se circula parcialment per la carretera G-542, atesa l’orografia com-
plexa del terreny. El traçat, en tractar-se d’una zona muntanyosa, es recorre en una hora i mitja i té una dificultat moderada. 

Es tracta de la primera fase de la Ruta de la Riera d’Osor que en un futur connectarà amb Sant Hilari Sacalm i Anglès, on 
enllaçarà amb la Ruta del Ter.

Ruta de la Riera de les Llosses  
La Ruta de la Riera de les Llosses és un itinerari lineal que enllaça Santa Maria de Matamala amb Ripoll resseguint bona part 
de la riera de les Llosses. Son 13,86 quilòmetres, de dificultat moderada, apte per a senderistes, bidireccional i de pendent 
suau. L’enllaç amb la Ruta del Ter es troba situat a Ripoll, a la zona de Can Villaura. 

L’itinerari, en part recuperat gràcies al Consorci del Ter, es va senyalitzar amb la col·laboració de la xarxa de senders Itineràn-
nia (s’han de seguir les seves marques) i permetrà als Minyons Escoltes i Guies de Catalunya accedir sense dificultat –fins 
ara havien de passar, en part, per la carretera C-26- a la zona d’acampada de La Planassa. Les marques de seguiment estan 
pintades al llarg del camí, de color groc; també en alguns encreuaments es poden trobar banderoles bidireccionals grogues 
amb la punta verda. 

A través d’aquest afluent del Ter es poden descobrir gorgues, salts d’aigua i paisatges de muntanya, amb pastures i boscos 
frondosos, a banda d’antics camins transhumans com el camí ral. 
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Ruta de la Riera de la Gorga

La Ruta de la Riera de la Gorga és un recorregut senderista d’uns 18 quilòmetres, ubicat a la zona del Cabrerès que uneix 
Cantonigròs, a l’Esquirol, i Roda de Ter, punt on enllaça amb la Ruta del Ter. El nou camí, ha estat senyalitzat per la Diputació 
de Barcelona i la senyalització segueix les pautes i criteris del model de senyalització turística de l’Oficina Tècnica de Turisme.

La riera de la Gorga conforma un engorjat espectacular amb nombrosos salts d’aigua, entre els quals destaquen La Foradada 
a Cantonigròs i la Barra de Ferro a l’Esquirol. El curs de la riera és una ziga-zaga de meandres excavats a la roca sedimentària 
que conforma el terreny i que vesteixen un seguit de cingleres a banda i banda del curs de l’aigua.

Passejada Ruta del Brugent

Inauguració Ruta Riera de les Llosses

Cartell Ruta de la Riera d’Osor

Caminada inauguració Ruta de la Riera de la Gorga
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El Consorci actua en diferents zones afectades per les riuades de l’octubre al Ripollès al seu pas per la Ruta del Ter 

A conseqüència de les fortes pluges del 15 d’octubre de 2018 que van comportar grans riuades amb un augment molt elevat 
del cabal del riu, diferents trams de la Ruta del Ter van resultar afectats. El Consorci, amb finançament de la Diputació de 
Girona, va poder millorar trams afectats de la Ruta del Ter a Ripoll (el camí del Llagonet) i a Sant Joan de les Abadesses (el 
camí entre la Batllia i Llastenosa). Les actuacions van tenir un import de 6.228,22 euros i les va executar la Fundació MAP. 

D’altra banda, s’ha hagut de realitzar una modificació en el traçat tant senderista com ciclista al seu pas pel municipi de 
Torelló ja que la força de l’aigua es va emportar el pont de la Coromina. Ara, una vegada arribats al polígon, la Ruta del Ter 
transcorre cap a Rocaprevera.

Camí del Llagonet abans de l’actuació

Tram entre la Batllia i Llastenosa abans de l’actuació

Camí del Llagonet després de l’actuació

Tram entre la Batllia i Llastenosa després de l’actuació
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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 més de 5.000 seguidors 
i seguidores.

Suport a la sisena edició de la cursa en bicicleta pel Ter, Ter Bike Experience, que va tenir lloc el 16 de juny. Open 
Natura i Tour Tracks van organitzar aquesta marxa esportiva no competitiva pel traçat de la Ruta del Ter que va comptar 
amb 350 inscrits. 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. Com a novetat 
hi va haver una sortida des de Susqueda de 87 quilòmetres dins dels actes de commemoració dels 50 anys de la 
construcció de la presa de l’embassament. 

Enguany, a més, es va comptar amb la participació, des de Manlleu i fins a l’Estartit, del pilot de motociclisme Gerard 
Farrés.

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.

Xerrada sobre la Ruta del Ter a alumnes, provinents de diferents països –alguns d’asiàtics i de llatinoamèrica-, del màster 
en Turisme Sostenible del centre universitari internacional Ostelea, el 4 de maig de 2018 a Salt.

Participació a la trobada diocesana de turisme “La força del paisatge” amb una xerrada sobre la Ruta del Ter, el 9 de 
maig de 2018 a Calella de Palafrugell.

Sortida a Setcases                             Gerard Farrés participant a la Ter Bike Experience Participants a la Ter Bike Experience
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Participació en el Festival Ciclista Sea Otter Europe a Girona amb 
una explicació sobre la Ruta del Ter des de l’estand del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, el 8 de juny de 2018.

Assistència a dues reunions del Grup Impulsor al Consell Comarcal 
del Gironès per contribuir al Pla estratègic del Gironès en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la comarca, 21 de 
juny de 2018 i 28 de novembre de 2018. 

Recepció a una delegació d’alcaldes i alcaldesses que formen part 
del Consorci de la Ribera, a València, per conèixer de primera mà 
la Ruta del Ter ja que estan interessats en la creació d’un producte 
de característiques similars per dinamitzar el territori. Se’ls va 
fer una xerrada explicativa sobre la Ruta i es van visitar diferents 
infraestructures i empreses que dinamitzen el traçat. Entre altres 
activitats, es va fer una passejada amb bicicleta elèctrica i un descens 
en caiac entre Colomers i Verges. 5 i 6 de setembre de 2018.

Assistència a la presentació del Pla d’Accions i Objectius del 2019 
al sector turístic del Patronat de Turisme Costa Brava Girona on 
es van donar a conèixer també les 20 accions referents programades 
pel proper any, el 19 de desembre de 2018.

Dinamització 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, la guia turística, 
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 2018 hi ha hagut un 
sorteig, el 18 de juliol, i el premi va recaure en Juan José Romero de 
Granollers.

El premi estava format per una nit d’allotjament, dormir i esmorzar per 
a dues persones, a l’Hotel Medes II de l’Estartit; una sortida amb caiac 
per a dues persones per part de l’empresa Medaqua de l’Estartit; i un 
maillot de cicloturisme de l’agència de viatges Cicloturisme. Tots els 
regals van ser gentilesa dels establiments col·laboradors.

Presentació al Festival Ciclista

Imatge del pack de premi

Recepció a alcaldes i alcaldesses del Consorci de la Ribera
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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 desena edició.

El curs 2017-2018 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: Escola Marta Mata, Girona; Institut del Ter, Manlleu i; 
Escola Pompeu Fabra, Anglès.

El curs 2018-2019 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de Ter; 
Escola Pompeu Fabra, Manlleu; Escola Doctor Robert, Camprodon; Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses i; Escola 
Segimon Comas, Sant Quirze de Besora.

L’exposició sobre espècies autòctones dels nostres rius i el perill de les invasores, realitzada amb el projecte LIFE Potamo 
Fauna, ha visitat 12 centres educatius durant el 2018. Els centres han estat Escola Gaspar de Queralt d’Amer (26/01/2018-
11/02/2018), Institut d’Amer (12/02/2018-23/02/2018), Institut Narcís Xifra de Girona (26/02/2018-09/03/2018), Escola 
Cor de Maria de la Bisbal d’Empordà (12/03/2018-23/03/2018), Institut Montsoriu d’Arbúcies (03/04/2018-13/04/2018), 
Escola FEDAC Pont Major de Girona (16/04/2018-27/04/2018), Institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm 

ACCIONS 2018 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 desena 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 717 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2017.

Edició i impressió de 400 exemplars d’un fulletó explicatiu sobre el Consorci del Ter per repartir entre els participants a les 
activitats d’educació i sensibilització ambiental obertes al públic durant el 2018.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de sis- i redacció i 
enviament de notes de premsa –un total de quinze-. A la pàgina web s’han publicat un total de 88 notícies i els mitjans de 
comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 79 ocasions.

Actualització dels comptes de Facebook i Twitter, @ConsorciTer.
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Exposició a l’escola Gaspar de Queralt Exposició a l’escola Salesians Ripoll

(02/05/2018-11/05/2018), Escola Joan Maragall de Ripoll (14/05/2018-24/05/2018), Institut Vall del Llémena de Sant 
Gregori (25/05/2018-01/06/2018), Escola Juncadella de la Cellera de Ter (04/06/2018-11/06/2018), Institut de Gurb 
(12/06/2018-15/06/2018) i Escola Salesians Ripoll (28/09/2018-26/10/2018).

El Consorci ha tingut quatre estudiants en pràctiques aquest any. El curs acadèmic 2017-2018 des de l’ens supramunicipal 
s’han acollit dos estudiants del Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient de la Universitat de 
Girona (UdG) que han realitzat 240 hores de feina i un del Grau en Ciències Ambientals, de la mateixa universitat, que 
ha fet pràctiques durant 180 hores. Els dos primers han realitzat tasques entorn a la nova creació de la Ruta de l’Onyar 
i l’altre ha treballat en l’àmbit dels espais que té en custòdia fluvial el Consorci al Gironès, a Bescanó i Sarrià de Ter.  
D’altra banda, el curs acadèmic 2018-2019, el Consorci té un estudiant en pràctiques que treballa en l’actualització de 
l’inventari de Patrimoni Cultural del riu Ter i que cursa el màster universitari en Patrimoni de la Facultat de Lletres de la 
UdG. En aquest cas, l’estada en pràctiques és de 300 hores. 

Realització de xerrades i activitats 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. 
El 12 d’abril es va fer una gimcana naturalista amb 140 escolars 
de primària de diferents centres escolars de Salt a les Deveses; 
el 4 de juny es va realitzar una visita amb alumnes de l’escola 
de la Cellera de Ter al Pasteral a càrrec d’Albert Roura; el 9 
d’octubre es va fer una xerrada a l’Escola Verd de Girona; el 
10 d’octubre una altra a l’Escola Les Alzines de Girona; el 25 
d’octubre es va acompanyar a alumnes de l’Escola Verd de 
Girona a una sortida a les Hortes de Salt; el 29 d’octubre es va 
realitzar un taller de rastres amb alumnes de 3r i 4t de primària 
a l’Escola Salesians Ripoll; el 6 de novembre es va fer una 
xerrada a l’Escola Els Pinets de Sant Pau de Segúries i el 6 de 
novembre realització d’un taller d’anellament d’ocells amb els 
alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Ermessenda de Girona. Sortida amb alumnes de l’Escola Verd
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Organització, conjuntament amb l’Ajuntament de Ripoll, de dos tallers de pesca 
científica amb escolars en el Dia Mundial de l’Aigua, 22/03/2018. L’activitat va 
tenir lloc a la llera del riu Ter, a l’alçada del Passeig del Mestre Guich. Hi van 
participar escolars de 5è de primària de les escoles Tomàs Raguer i Salesians. 
La pesca va estar dirigida per monitors de l’empresa Sorelló. 

Acord per col·laborar amb el màster de ciència i tecnologia dels recursos hídrics 
de la Universitat de Girona (UdG) que oferirà una formació especialitzada 
d’excel·lència en el camp de l’aigua, amb un enfocament pluridisciplinar 
que inclou el medi hídric, els usos de l’aigua, sistemes de tractament, 
infraestructures i també aspectes transversals com l’economia, l’automàtica, 
la legislació o les tecnologies de la informació. Aquesta col·laboració se suma 
a les que ja té establertes el Consorci amb dos màsters més de la UdG; en 
concret, amb el Màster en canvi ambiental: anàlisis i gestió, i amb el Màster 
en Patrimoni Natural i Cultural, dels quals en fa difusió i pot acollir alumnes 
en pràctiques. En aquest últim màster, el director del 
Consorci del Ter, Ponç Feliu, va impartir-hi una xerrada 
el 18 d’octubre.

Realització d’una xerrada al curs de voluntariat ambiental 
de la Universitat de Girona, el 23 de novembre, organitzat 
per l’Oficina Verda que programa aquest curs dins l’oferta 
de cursos de formació del voluntariat de la Unitat de 
Compromís Social de la UdG.

Participació en una taula rodona amb alumnes del Màster 
de l’Aigua de la UdG, el 20 de desembre, a la Fundació 
Mas Badia, per debatre sobre la gestió de l’aigua al Baix 
Ter.

Xerrada Escola Els Pinets Taller de pesca a Ripoll

Cartell de l’activitat, Dia Mundial de l’Aigua

Xerrada curs voluntariat ambiental
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Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Assistència a una sessió tècnica de la Taula del Ter per conèixer l’estat d’execució dels diferents acords, així com la situació 
dels embassaments i les reserves d’aigua de la conca del Ter i del conjunt de conques internes de Catalunya. 23 de gener 
de 2018. 

Presència a l’acte institucional de cloenda a l’espai de la Llibreria 22 de Girona del Concurs de Fotografia Naturalista de 
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) que es va acomiadar amb una exposició que recollia les millors fotografies 
de les seves 30 edicions. En les últimes cinc edicions, el Consorci del Ter hi havia col·laborat a través de la categoria “Riu 
Ter”, creada l’any 2012. 2 de febrer de 2018.

Participació en la sortida tècnica organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Municipal (GTCMu) sobre experiències de 
custòdia municipal a Sant Julià de Ramis. 22 de febrer de 2018.

Participació a la sessió de discussió d’agents de la conca del Ter que formen part del comitè de seguiment del projecte 
LIFE MEDACC per tractar mesures d’adaptació al canvi climàtic que va tenir lloc a Can Quintana-Museu de la Mediterrània 
de Torroella de Montgrí. 13 de març de 2018.

Assistència a la sessió informativa de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’explicació de la línia d’ajuts per a la custòdia 
fluvial al Palau Robert de Barcelona. 15 de març de 2018.

Acte institucional de cloenda del Concurs de 
Fotografia Naturalista

Sortida tècnica a Sant Julià de Ramis Sessió informativa línia d’ajuts de l’ACA

Col·laboració en l’activitat de neteja popular dels rius Ter i Freser a Ripoll “EnRIUla’t”, en la seva quarta edició, amb 
l’objectiu de netejar els trams urbans de plàstics i elements que es puguin trobar a les lleres. La jornada estava organitzada 
per l’Ajuntament de Ripoll amb el suport de voluntaris de Protecció Civil, el Club Excursionista Ripoll i el Grup de Defensa 
del Ter, entre altres entitats. 7 d’abril de 2018.

Col·laboració amb la cessió de llibres editats pel Consorci del Ter a l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) per formar 
part de la campanya ECOLOT destinada a contribuir al finançament de les activitats de l’entitat naturalista. Tothom que va 
fer un donatiu a la parada que van instal·lar a Girona per Sant Jordi va entrar en el sorteig d’un lot de llibres i publicacions. 
23 d’abril de 2018.
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Foto de grup dels participants en la neteja 
popular a Ripoll

Col·laboració amb la Ultra Clean 
Marathon

Presentació campanya de micromecenatge

Presentació del resultat final del Pla Estratègic de 
Turisme de Girona

Col·laboració amb la segona etapa de la Ultra Clean Marathon, des de Ripoll a Vic, seguint els rius Ter i Gurri. 
Es tracta d’un repte esportiu i ambiental proposat per la xarxa de custòdia del territori (XCT), per augmentar la 
conscienciació i mobilització ciutadana de la necessitat de reduir residus en espais naturals i promoure mesures de 
prevenció. En la Ultra Clean Marathon, els corredors Albert Bosch i Nicole Ribera, durant una setmana, van córrer una 
marató diària (42 quilòmetres) per diferents trams del territori català mentre recollien residus. Bosch i Ribera van estar 
acompanyats, en trams curts, per voluntaris, escoles, empreses i associacions que també van recollir-ne. En total, en 
la segona etapa, es van recollir 409,82 quilos. 14 de maig de 2018.

Participació en la presentació de la campanya de micromecenatge del documental “El Ter al Límit” a la sala Miquel 
Diumé de l’Ajuntament de Girona. La producció la porta a terme Inbluefilms i la direcció, guió i fotografia està sota la 
mà de Martín González Damonte. El documental vol mostrar com el riu es troba al límit dels seus recursos hídrics i 
cal trobar solucions. Les aportacions per a la campanya es van poder fer a través de la plataforma Indiegogo. 15 de 
maig de 2018.

Assistència a l’acte <<Sèlvans 2018 - Boscos, urgència i oportunitats>> 
a Salt de presentació oficial-roda de premsa de l’Associació Sèlvans, que 
vetlla pels boscos madurs de Catalunya. 1 de juny de 2018.

Assistència a la presentació del resultat final del procés d’elaboració del Pla 
Estratègic de Turisme de Girona al centre Cívic Barri Vell de Girona. 1 de 
juny de 2018. I assistència a la presentació del “Pla Estratègic de Turisme 
de Girona i el seu entorn 2022”. 20 de setembre de 2018.

Assistència a la presentació del llibre “Susqueda, crònica d’una catàstrofe” 
a l’Auditori de la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Es tracta d’una ficció 
de Miquel Fañanàs sobre les conseqüències d’un terratrèmol localitzat 
prop d’Amer que provocarà esquerdes a la presa de Susqueda i, finalment, 
una inundació catastròfica per a Girona i altres pobles propers. 9 de juny 
de 2018.
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Assistència a la presentació de la nova marca de Salt a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros. 19 de juliol de 2018.

Presència a la sessió informativa sobre la modificació de l’Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc del Ter, 
Hortes i Deveses de Salt a la Sala Auditori de la Coma-Cros. L’Ajuntament de Salt proposa una actualització i modificació 
d’aquesta ordenança vigent des del 2009 i després de l’aprovació de la modificació del pla especial urbanístic Parc del Ter-
Hortes i Deveses de Salt, publicat al DOGC el 17 de novembre de 2017, ja que es van introduir determinats canvis en les 
qualificacions del sòl i amb els usos admesos al sòl no urbanitzable. En l’ordenança s’actualitzaran les condicions exigibles 
i recomanacions per a la construcció de barraques d’horta, coberts agrícoles, hivernacles, coberts ramaders, tanques, 
abeuradors o menjadores. 4 de setembre de 2018.

Visita a la dessalinitzadora de la Tordera per part de representants del Consorci del Ter i tècnics de l’ens, per conèixer 
de primera mà el seu funcionament. A la Taula del Ter, formada per representants de diverses administracions, entitats 
territorials i el Consorci del Ter, es va acordar que una de les mesures que ha de servir en els propers anys per reduir el 
transvasament del riu Ter és l’ampliació de la planta dessalinitzadora de la Tordera. 4 d’octubre de 2018.

Presentació nova marca de Salt Sessió informativa modificació ordenança Salt Visita a la dessalinitzadora de la Tordera

Sessió seguiment 2n cicle del Pla Gestió Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya

Presència al seminari Connecting Natural&Cultural Heritage organitzat 
pel Campus de Patrimoni Cultural i Natural i el Màster en Patrimoni de la 
Universitat de Girona (UdG) al Parc Científic i Tecnològic. 4 d’octubre de 
2018.

Assistència a la reunió de seguiment a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA) a Girona de les actuacions recollides al 2n cicle del Pla de Gestió 
del Districte de conca Fluvial de Catalunya, 2016-2021, on es va informar 
sobre el desenvolupament i aplicació d’aquest i el seu programa de mesures 
referent a l’any 2017. 13 de novembre de 2018.
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ALTRES ACCIONS DEL 2018
El Consorci ha col·laborat amb els actes de commemoració dels 50 anys de la posada en marxa de l’embassament 
de Susqueda

El 22 de gener va tenir lloc a la Burés d’Anglès el tret d’inici dels actes de commemoració de la posada en servei de l’em-
bassament de Susqueda amb la projecció del documental “Susqueda, un embassament diferent” de Zeba Produccions, que 
recull el testimoni de vuit veïns que van haver d’abandonar el municipi abans que fos cobert per les aigües del pantà. El ma-
teix dia, a la Diputació de Girona, es van presentar les activitats previstes durant tot l’any. El Consorci del Ter ha format part 
de la comissió que ha coordinat els actes de commemoració amb Endesa –propietària del salt d’aigua- i la seva fundació, 
els municipis de Susqueda, Sant Hilari Sacalm i Osor, i el Consell Comarcal de la Selva.

Entre els actes previstos, s’han organitzat visites a la central per part de gent empadronada a Susqueda, un concert i la 
confecció d’una exposició, inaugurada el 16 de març i instal·lada a la sala de les columnes. En els continguts de l’exposició, 
sobre el patrimoni del riu Ter, hi ha col·laborat el Consorci. En l’acte també es va presentar un vídeo 3D de la Central Hidro-
elèctrica. Aquest es pot consultar a: http://www.360fotoweb.com/360/culturania/susqueda.

El Consorci del Ter queda finalista al Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, va tenir lloc al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat, el lliurament del Premi Medi Ambi-
ent 2018, que reconeix públicament la tasca de persones, entitats, 
organitzacions i institucions a favor del medi ambient. El Consorci va 
quedar finalista, juntament amb l’Associació Trenca, en la categoria 
de trajectòria de protecció i millora del medi ambient. Un guardó que 
va recaure en la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural DEPANA. 
Els guardons els va lliurar el president de la Generalitat, Quim Torra, 
acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la 
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà.

Inici actes de commemoració a Anglès Inauguració exposició a la sala de les columnes

Representants del Consorci del Ter amb Quim Torra
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Representants del Consorci es reuneixen amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet

El president del Consorci del Ter es reuneix amb els presidents dels Consells Comarcals per on transcorre el Ter

El Consorci del Ter i Dipsalut promouen per cinquè any consecutiu hàbits saludables entre la població de la 
conca del riu Ter 

Els vicepresidents segon i tercer del Consorci del Ter, Gaietà Gar-
cia i Narcís Sastre, respectivament, es van reunir, juntament amb 
el director de l’ens, Ponç Feliu, amb el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, el 29 de juny a la seu de la conselleria 
a Barcelona. A la reunió també hi van ser presents el director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi Agustí, i la secretària de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. En la trobada es va 
presentar el Consorci –formalment- al nou conseller, es va parlar 
de la gestió dels EIN’s vinculats al riu Ter i de possibles noves col-
laboracions entre el Departament i el Consorci.

El president del Consorci del Ter, Quim Roca, es va reunir al Con-
sell Comarcal del Gironès el 25 d’abril amb els presidents del Con-
sell Comarcal d’Osona, Joan Roca, del Consell Comarcal de la 
Selva, Salvador Balliu, del Consell Comarcal del Gironès, Jaume 
Busquets i del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Cata-
là. En representació del Consell Comarcal del Ripollès, no hi va 
poder assistir cap representant, excusant l’assistència. En la tro-
bada es van explorar noves vies de col·laboració amb la voluntat 
de donar més protagonisme i prestacions entre totes les parts. 
Aquest 2018 es va acordar la seva implicació en l’edició del llibre 
de fotografia “Petjades del Ter”, editat en motiu del 20è aniversari 
de l’organisme.

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 i per cinquè any, 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 a nivell de poblacions, ajunta-
ments, entitats i ciutadania. A més, el projecte ha permès implicar moltes entitats locals, de caire naturalista, científic, educatiu, 
etcètera. 

Reunió a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Foto de grup dels diferents presidents
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Taller de rastres sobre la neu a càrrec de Laura Roqué d’Ulnae Bones. Municipi: Setcases. 21 de gener de 2018.

Taller de construcció de caixes-niu a la presa de Susqueda amb l’Associació GACO. Municipis: Susqueda i Osor. 4 de 
febrer de 2018.

Taller de construcció de caixes-niu amb l’Associació GACO. Municipi: Sant Gregori. 18 de març de 2018.

Taller de fotografia naturalista a càrrec de Raül Carmona. Municipi: Ribes de Freser. 7 d’abril de 2018.

Taller de pesca científica a l’Illa dels Salzes amb l’ictiòleg Quim Pou de Sorelló. Municipis: Celrà, Bordils, Sant Joan de 
Mollet i Flaçà. 21 d’abril de 2018.

Taller de pesca científica amb Quim Pou. Municipi: Osor. 12 de maig de 2018.

Taller de construcció de caixes-niu a la presa de 
Susqueda

Taller de pesca científica a Celrà

Taller de rastres sobre la neu

Taller de fotografia naturalista

Taller de construcció de caixes-niu a Sant Gregori

Taller de pesca científica a Osor

Aquest 2018 hi ha hagut vint-i-sis tallers al Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Aquests van començar al gener i es 
van allargar fins a finals de la tardor. Les activitats, on hi van participar 1.127 persones, van tenir una durada d’unes quatre hores 
de mitjana i van ser les següents:

Reunió a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Foto de grup dels diferents presidents
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Revisió de les caixes-niu col·locades a la presa de Susqueda amb l’Associació GACO. Municipi: Susqueda. 12 de maig de 2018.

Taller de pesca científica al Baix Ter a càrrec de Sorelló. Municipis: Ullà, Gualta, Serra de Daró, Fontanilles, Ultramort, 
Verges, Jafre, Foixà, Colomers i la Tallada d’Empordà. 27 de maig de 2018.

Descoberta nocturna de ratpenats amb Laura Torrent de Montfred. Municipi: Bescanó. 15 de juny de 2018.

Descens en caiac amb Kayak del Ter entre Colomers i Verges. Municipi: Bordils. 1 de juliol de 2018.

Passejada de muntanya al Ripollès amb Ferran González. Municipi: Queralbs. 14 de juliol de 2018.

Descoberta nocturna de ratpenats al Pasteral amb Laura Torrent de Montfred. Municipi: la Cellera de Ter. 20 de juliol de 2018.

Taller de pesca científica al Baix Ter

Passejada de muntanya a Queralbs

Revisió caixes-niu Susqueda

Descens en caiac

Descoberta de ratpenats a Bescanó

Descoberta de ratpenats al Pasteral
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Caminada per la nova Ruta de la Riera de les Llosses. Municipis: Ripoll i les Llosses. 21 de juliol de 2018.

Taller de cant d’ocells al Ripollès amb Miguel Ángel Fuentes de Montfred. Municipi: Molló. 28 de juliol de 2018.

Taller d’anellament científic d’ocells a càrrec de l’Associació Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter. Municipi: Pardines. 4 
d’agost de 2018.

Taller de cant d’ocellsCaminada Ruta de la Riera de les Llosses Anellament d’ocells a Pardines

Taller de recerca d’or al Ter amb Carlos Benito de Bateas de Oro. Municipi: Camprodon. 15 de setembre de 2018.

Taller d’iniciació a la marxa nòrdica amb Nordic Walking. Municipi: Sant Julià de Ramis. 29 de setembre de 2018.

Burricletada naturalista per la Ruta del Ter al Baix Ter amb la col·laboració d’Ocitània. Municipis: Fontanilles, Gualta, Serra 
de Daró, Pals, Torroella de Montgrí, Ullà, la Tallada d’Empordà, Verges i Ultramort. 30 de setembre de 2018.

Marxa nòrdica a Sant Julià de RamisTaller de recerca d’or Burricletada naturalista al Baix Ter
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Nedada popular a l’embassament de Susqueda col·laborant amb Vies Braves. Municipi: Susqueda. 6 d’octubre de 2018.

Taller d’iniciació a la marxa nòrdica amb Nordic Walking Girona. Municipi: Llanars. 23 d’octubre de 2018.

Descoberta micològica amb la col·laboració de Miquel Àngel Pérez de Gregorio de l’Associació Micològica Joaquim Codina. 
Municipi: Brunyola i Sant Martí Sapresa. 10 de novembre de 2018.

Exposició micològica amb concurs a càrrec de l’Associació Micològica Joaquim Codina, en motiu dels 150 anys del naixement 
del prestigiós Sr. Joaquim Codina, investigador i naturalista nascut en aquesta població de la Selva. Municipi: la Cellera de Ter. 
10 i 11 de novembre de 2018.

Taller d’iniciació a la marxa nòrdica amb Nordic Walking Girona. Municipi: Flaçà. 29 de novembre de 2018.

Tallers infantils de natura: caixes-niu i menjadores en el marc de les “Jornades del Ter” amb la col·laboració de les 
associacions GACO i El Blauet. Municipi: Anglès. 1 de desembre de 2018.

Marxa nòrdica a Llanars.   
Fotografia: Nordic Walking Girona

Marxa nòrdica a Flaçà

Nedada via brava a Susqueda

Exposició micològica amb concurs a la Cellera 
de Ter

Descoberta micològica a Brunyola i Sant Martí 
Sapresa

Tallers infantils de natura a Anglès
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Anellament d’ocells i taller de menjadores en coordinació amb l’Ajuntament 
de Sant Hilari i la Càtedra de l’Aigua a càrrec de l’Associació El Blauet. 
Municipi: Sant Hilari Sacalm. 16 de desembre de 2018.

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, 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. Les activitats es van difondre al Facebook de la Ruta del Ter i al 
Twitter del Consorci del Ter. Anellament d’ocells a Sant Hilari Sacalm

Aquest any, a més, es van organitzar vuit activitats coordinades amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a 
famílies amb risc d’exclusió social i joves, així com amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Salt i MIFAS Girona. Les van 
portar a terme el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter, l’Associació El Blauet i Galanthus. En total hi van participar 149 
persones.

D’una banda, el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter va portar a terme quatre tallers amb el Consorci de Benestar Social 
del Ripollès: descoberta de la vida a la riera d’Arçamala a Sant Joan de les Abadesses (26/03/2018), descoberta de la 
vida a la Font del Tòtil i la riera dels Tres Plans a Ripoll (27/03/2018), anellament i instal·lació de caixes-niu al Molí Petit 
de Sant Joan de les Abadesses (08/05/2018) i descoberta de la vida a la Font del Querol i al riu Merdàs a Campdevànol 
(21/06/2018).

D’altra banda, l’Associació El Blauet va realitzar tres tallers: dos d’anellament d’ocells amb Serveis Socials de Salt i amb 
MIFAS a Sarrià de Ter (02/07/2018 i 09/07/2018), i un taller de plantes medicinals amb Serveis Socials a Salt (09/07/2018).

I per últim, Galanthus va fer un taller de ratpenats amb Serveis Socials de Salt (16/07/2018).

En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha comptat amb la participació de 1.276 
persones.

Anellament d’ocells a Sarrià de TerDescoberta de la riera d’Arçamala a Sant Joan Taller de ratpenats a Salt
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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, el Consorci del Ter va portar 
a terme dues activitats a Osona amb la col·laboració dels ajuntaments de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. Les activitats 
van reunir una cinquantena de persones i van tenir una durada d’unes tres hores cadascuna. Totes elles van ser gratuïtes 
pels participants.

Les activitats van ser les següents:

Neteja de l’entorn a Torelló en el marc de la jornada “Let’s Clean Up Europe”, la setmana europea de la prevenció de residus 
amb el títol “Fem dissabte”. Els participants van recollir majoritàriament plàstics, llaunes i papers. Municipi de realització: Torelló. 
12 de maig de 2018.

Descoberta nocturna de ratpenats, taller dirigit per l’expert en quiròpters Xavier Puig. Hi va haver una xerrada explicativa 
sobre el món dels ratpenats, els seus hàbitats, costums i biologia, i després una sortida per l’entorn per poder-los veure 
i enregistrar amb l’aparell de detecció. L’activitat també es va difondre a través de la “Setmana de la Natura”. Municipi de 
realització: Sant Vicenç de Torelló. 1 de juny de 2018.

Descoberta nocturna de ratpenats a Sant VicençFoto de grup dels participants a la neteja de residus a Torelló
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Altres activitats de sensibilització i educació ambiental

Enguany també s’han portat a terme altres activitats d’educació i sensibilització ambiental al llarg de l’any al Gironès i la Selva:

Taller d’anellament d’ocells a Girona amb l’Associació El Blauet, en el marc de les activitats “Anem a...” que organitza 
l’Ajuntament de Girona des de la Caseta de la Devesa, 17/02/2018.”

Activitat d’anellament de polls d’òliba a un dels nius de Sant Gregori amb la col·laboració de l’Associació El Blauet, 
07/06/2018.

Taller d’anellament d’ocells a Sant Gregori amb la col·laboració de l’Associació El Blauet, 07/10/2018.

Taller d’anellament d’ocells a Sant Julià de Ramis amb la col·laboració de l’Associació El Blauet, 14/10/2018.

Taller d’anellament d’ocells a Salt amb la col·laboració de l’Associació El Blauet, 10/11/2018.

Anellament polls d’òliba Sant Gregori

Anellament ocells Salt

Anellament ocells Girona

Anellament ocells Sant Julià de Ramis

Anellament ocells Sant Gregori
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Taller d’anellament d’ocells a la Vall de Llémena amb la col·laboració de l’Associació El Blauet, 11/11/2018.

Taller de pesca científica a Vilobí d’Onyar a càrrec de Sorelló, 02/12/2018.

Anellament ocells Vall de LlémenaTaller pesca Vilobí d’Onyar

Altres

Adhesió dels ajuntaments de Santa Maria de Besora, Brunyola i Sant Martí Sapresa, Quart i Pals, ratificada en l’Assemblea 
General de 27 de setembre de 2018 a la Tallada d’Empordà. 

Reunions de Consell de Govern els dies 08/02/2018 (Sant Gregori), 19/04/2018 (Sant Gregori), 19/07/2018 (Susqueda) i 
15/11/2018 (Sant Julià de Ramis).

Empreses que han estat visitades o contactades per a la recerca de finançament o implicació en els projectes del Consorci 
del Ter durant el 2018: Grup Girbau, Bon Preu-Esclat, Galetes Birba, Fundació Agbar, Aigües Ter-Llobregat Concessionària 
de la Generalitat, Aigües Vic, Prodaisa i Fundació “la Caixa”.



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2018 49

DADES ECONÒMIQUES 2018
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2018, 316.968,17 euros?
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DESPESES

Durant el 2018 s’han reconegut obligacions per valor de 340.024,98 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

Amb la col·laboració de:

www.consorcidelter.cat


