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PRESENTACIÓ

El 2019, any d’eleccions municipals, ha estat marcat per l’Assemblea General de finals de setembre, a partir de la qual el 
Consorci del Ter va encetar un nou mandat (2019-2023) amb nova presidenta, l’alcaldessa d’Anglès, Sra. Àstrid Desset, nous 
representants i nou Consell de Govern. La meitat dels representants que durant quatre anys van formar part de l’organisme 
han donat pas a cares noves que afronten la representació al Consorci amb ganes i il·lusió per tirar endavant iniciatives que 
cohesionin el territori que ressegueix el riu Ter. Per primera vegada, a més, es compta amb paritat exacta (6 dones i 6 homes) 
al Consell de Govern del Consorci. Enguany, a més, el Consorci del Ter ha estat guardonat amb el Premi Medi Ambient 2019 
en la modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient pels seus 20 anys treballant per al riu Ter.

Aquest any s’han portat a terme diferents projectes de fauna, com l’alliberament de nous exemplars de tortuga d’estany al 
Baix Ter en el marc d’un projecte per recuperar poblacions o diferents accions per millorar les poblacions de ratpenats amb 
la instal·lació de caixes-niu i l’adequació de refugis. També s’han signat nous convenis de custòdia fluvial, arribant el Consorci 
a gestionar fins a 200 hectàrees repartides en set espais del riu Ter. D’altra banda, des de l’organisme s’ha donat continuïtat, 
com a soci beneficiari, al projecte INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)” 
que permet contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar 
l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics-
mediterranis.

Pel que fa a la Ruta del Ter, s’ha millorat el traçat al pas per la riera de la 
Farga a Cervià de Ter amb la construcció d’una passera tant per a ciclis-
tes com senderistes i s’ha iniciat la renovació de les cartelleres d’informa-
ció que es troben instal·lades en diferents municipis per on transcorre el 
traçat. Aquest any, a més, la Ter Bike Experience, ha arribat a la setena 
edició amb més de 350 participants i incorporant una nova sortida, des 
de Girona. 

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 més de vint activitats al llarg del riu Ter (anella-
ment d’ocells, marxa nòrdica, taller de recerca d’or, observació d’estels...). 
Entre les activitats obertes a la ciutadania i les adreçades a col·lectius 
específics amb risc d’exclusió social s’ha arribat gairebé a 1.000 partici-
pants.

Aquestes i altres actuacions dutes a terme durant el 2019, així com les 
dades econòmiques de l’ens, es descriuen en la memòria que segueix a 
continuació.

Relleu a la presidència, Àstrid Desset i Quim Roca
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2019 amb 70 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
Campllong
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

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 i Galí
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

Salvador Clarà i Pons
Àstrid Desset i Desset
Xavier Vinyoles i Compta
Gemma Esteba i Blanquera
Roger Puigdevall Mascort
Sergi Colomé Coromina
Simon Rovira i Puig
Lluís Freixas i Vilardell
Xavier Guitart i Cano
Enric Subils Quera
Eulàlia Ferrer Benito
Roser Estanyol i Torrent
Josep Manuel López i Gifreu
Joan Adroher Feliu
Josep Oliveras i Galí
Salvador Coll i Serra
Jaume Ribas i Faja
Martí Terés Bonet
Jaume Fontdevila i Tarabal
Pere Miralpeix Ballús
Èlia Bantí i Alabau
Joël Torcque Torres
Josep Ferrer Vilavella
Joan Pons i Puntí
Andreu Llimós Parcerisa
Aida Canal i Anglada
Verònica Ruiz Leiva
Amadeu Rosell i Marti
Àlex Garrido i Serra
Josep Coma i Guitart
Sònia Muñoz i Culubret
Joan Pla Coll
Arnau Basco i Cirera
Sergi Brull i Costa
Jaume Morera Tarruella
Miquel Cortés Cardenal
Imma Constans i Ruiz
Mònica Sanjaume i Colomer

REPRESENTANT FINS A  
26 DE SETEMBRE DE 2019

REPRESENTANT A PARTIR DE  
26 DE SETEMBRE DE 2019

AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS
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Ripoll
Riudellots de la Selva
Roda de Ter
Salt
Sarrià de Ter
Serra de Daró
Setcases
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
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

Joaquim Colomer Cullell
-
Antoni Vila Tió
Marta Guillaumes i Pibernat
Narcís Fajula i Aulet
Jordi Molinas i Cufí
Anna Vila Palol
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
Maria Teresa Espadaler i Casellas
Èric Sibina Márquez 
Camil Adam Vilarrasa
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 / Joan Albamonte i Ventayol
Benjamí Nieto Moral
Joaquim Vivas i Vidal 

David Mas i Roselló / Albert Peracaula i 
Boschsacoma
Josep Puig Ribas / Josep López Ruiz

Joaquim Colomer Cullell
Francesc Xavier López i Cadena
Joan Moreno Parés
Anna Fusté i Pujol
Narcís Fajula i Aulet
Jordi Molinas i Cufí
Anna Vila Palol
Sílvia Palahí i Castaño
Sílvia Brunet Roca
Joan Ramon Veciana Martínez
Ramon Roqué i Riu
Alfred Oliver i Malagelada
Xavi Mas Duque
Pere Pujolràs i Feixas
Marc Garcia Nadal
Joan Pla i Calsina
Dolors Cambras Saqués
David Solà i Rota
Pau Fernàndez Roca
Camil Adam Vilarrasa
Eva Viñolas Marín
Pep de la Mora Costas
Arnau Roquer Rovira
Marçal Ortuño i Jolis
Natàlia Navarro Sastre
Núria Roca Puigdemont
Albert Castells i Vilalta
Jordi Busquets Parramón
Ivet Font Font
Joaquim Vivas i Vidal
Francesc Xavier Díaz Serrano
Maria Gràcia Serrats Paretas
Enric Pérez Casas
Maria Lluïsa Bautista Sánchez
Francesc Jesús Becerra Ramírez  
/ Francisco Javier Pastor Nuñez
Jordi Puig i Boada / Marta Sureda i Xifre 

Jordi Antúnez i Callís / Marc Calvet i Martí

REPRESENTANT FINS A  
26 DE SETEMBRE DE 2019

REPRESENTANT A PARTIR DE  
26 DE SETEMBRE DE 2019

AJUNTAMENTS I 
CONSELLS COMARCALS
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Àrea Administrativa
Anna Serra 

Àrea de Comunicació
Lídia Traveria

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Joaquim Roca (fins el 26 de setembre)
Àstrid Desset (des del 26 de setembre)

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)

Joaquim Roca Ventura 
Alcalde de Sant Gregori

Àlex Garrido i Serra 
Alcalde de Manlleu

Gaietà Garcia Gordillo 
Regidor de les Masies de Voltregà

Narcís Sastre Fulcarà 
Regidor de Girona

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

Sortint (fins al 26-09-2019) Entrant (a partir del 26-09-2019)

Àstrid Desset i Desset 
Alcaldessa d’Anglès

Àlex Garrido i Serra 
Alcalde de Manlleu

Joan Ramon Veciana Martínez 
Alcalde de Sant Hilari Sacalm

Martí Terés Bonet 
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

Verònica Ruiz Leiva 
Regidora de les Masies de Voltregà

Anna Fusté i Pujol 
Regidora de Salt

Pere Pujolràs i Feixas 
Regidor de Sant Julià de Ramis

Núria Roca Puigdemont 
Regidora de Verges

Natàlia Navarro Sastre 
Regidora de Torroella de Montgrí-L’Estartit

-
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ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER

EL TER:
UN EIX DE COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER

ACTUACIONS EN EL TERRITORI

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CULTURAL

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I 

TURISME

COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
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ACCIONS 2019 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.

 
En el marc del projecte “Recuperació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats al Ter” aquest 
any s’han alliberat 14 nous exemplars al riu Ter

La tortuga d’estany és un des 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’es-
tany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats al Ter” vol donar continuïtat als alliberaments i millora dels hàbitats de l’espècie 
que s’havien 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 aquestes po-
blacions era necessari fer nous alliberaments d’exemplars criats en captivitat, així com fer seguiments de l’espècie per co-
nèixer-ne l’evolució i controlar-ne els competidors directes. També és necessari crear i mantenir nous hàbitats favorables 
per a l’espècie. Per això aquest 2019 s’ha continuat amb la tasca iniciada el 2018 de conservació de la tortuga d’estany a 
les riberes del Baix Ter i s’han invertit, en global, entre els dos anys, gairebé 50.000 euros. 

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Fundació Bancària “la Caixa” s’han portat 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. En concret, aquest any s’han alliberat 14 nous exemplars de tortuga d’estany en 
diversos punts del Ter des de Bescanó a Foixà. A la zona de Sobrànigues, entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls, van partici-
par en l’alliberament el 5 de juny dos grups d’escolars de primària de les escoles “Les Moreres” de Flaçà i l’escola “Sant 
Jordi” de Sant Jordi Desvalls. Amb aquests alliberaments, en els últims quatre anys s’han alliberat 190 exemplars criats 
en captivitat. 

Les tortugues es crien 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 exemplars d’aquesta espècie a la 
part baixa del Ter. Cada tortuga està marcada amb un xip subcutani per facilitar-ne la identificació individualitzada i el 
seguiment a llarg termini. Alguns exemplars, recapturats, també se’ls ha posat un radiotransmissor per poder efectuar-ne 
un radioseguiment. 

A més, es porta a terme un seguiment i monitoratge de les poblacions, fins que la població s’estabilitzi, a través del mètodes 
de captura-recaptura, amb trampes específiques per a quelonis aquàtics. Els treballs s’han portat a terme amb el suport 
d’una brigada d’inserció social que ha efectuat el transport, la col·locació i la retirada de les trampes. Els seguiments es 
realitzen des del 2015 i s’han detectat uns ritmes de creixement bons i bona adaptabilitat al terreny.
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Alliberament de tortuga d’estany amb escolars

Seguiment de les tortugues alliberadesXerrada a l’escola Francesc Cambó i Batlle  
de Verges

Alliberament de tortugues a Foixà

El Consorci del Ter i la Diputació de Girona porten a terme actuacions per millorar les poblacions de ratpenats en 
tres punts del riu Ter a Ripoll, Bescanó i Girona

El Consorci del Ter i la Diputació de Girona han impulsat actuacions en tres punts del riu Ter en els termes municipals de 
Ripoll, Bescanó i Girona per afavorir les poblacions de ratpenats. Són espais que es troben en l’àmbit de protecció de la 
Xarxa Natura 2000: el primer al Sistema Transversal Català i els dos següents dins de Riberes del Baix Ter. Des de fa alguns 
anys, el Consorci del Ter disposa d’espais en custòdia fluvial que han de permetre una gestió enfocada al manteniment, 
la conservació i la millora tant dels hàbitats com de les espècies vinculades a l’àmbit fluvial. En aquest sentit, el 2018, el 
Consorci va engegar una campanya per millorar les poblacions de quiròpters del riu Ter, que ha pogut continuar aquest any.

El 21 de novembre es van presentar a Ripoll aquests treballs, amb la presència de la diputada delegada de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona, Anna Barnadas; la presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset; i la regidora de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll, Manoli Vega. El cost de les actuacions ha estat de 27.358,50 euros, el 90% dels quals 
finançats per la Diputació de Girona a través del seu programa de subvencions del 2019 per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural. 

A Ripoll, s’ha creat un nou refugi per a ratpenats adossat al canal, a l’espai en custòdia fluvial del Roig. S’han utilitzat dos 
espais entre contraforts de la part on el canal té més alçària. D’altra banda, tant a Bescanó, en concret al refugi de la casa de 
comportes de la sèquia Monar, com a Girona, a l’antic aguait de Fontajau, s’han millorat els refugis, perquè hi havia massa 

També s’ha realitzat una campanya de divulgació amb xerrades dirigides a es-
colars per conscienciar-los sobre la problemàtica de les espècies de tortugues 
exòtiques. S’ha incidit en el missatge de prohibició d’alliberar exemplars al medi 
natural i l’impacte que tenen els exemplars alliberats sobre les espècies au-
tòctones. S’han efectuat xerrades als centres educatius “Sant Jordi” de Sant 
Jordi Desvalls (06/03/2019), escola “Les Moreres” de Flaçà (04/04/2019), escola 
“Agustí Gifre” de Sant Gregori (10/05/2019) i escola “Francesc Cambó i Batlle” 
de Verges (17/05/2019).
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il·luminació a l’interior de les construccions i, calia assegurar el sistema de tancament per evitar actes vandàlics i molèsties als 
quiròpters, així com algun degoter a la casa de comportes. A Bescanó, s’ha pintat l’interior del refugi amb pigments naturals més 
foscos per incrementar el nivell de foscor, s’ha impermeabilitzat la coberta, s’ha arrebossat amb ciment el parament exterior 
i s’han arranjat la porta d’accés i el sistema de tancament de seguretat. A Girona, s’ha creat un fals túnel d’obra per evitar la 
insolació de l’interior del refugi, s’ha reduït la insolació a través de la porta d’entrada i s’ha millorat el sistema de tancament 
de l’aguait. En els tres espais, a més, s’ha instal·lat una placa informativa de l’existència del refugi, de la protecció legal dels 
ratpenats i de la prohibició d’entrar-hi.

Els ratpenats contribueixen a disminuir les molèsties per plagues nocives per als humans. L’afavoriment de les poblacions de 
ratpenats contribueix al control de plagues, ja que actuen com a pesticides naturals. Un ratpenat pot arribar a consumir més de 
la meitat del seu pes en insectes en una nit i, per tant, aquesta és la forma més ecològica de controlar les poblacions d’insectes, 
com ara els mosquits, sense utilitzar productes químics. Els ratpenats són una peça clau dels nostres ecosistemes i la seva 
desaparició es traduiria en pèrdues de biodiversitat, desajustos ecològics i grans pèrdues econòmiques, pel seu paper com 
a controladors d’insectes plaga. És important que tinguin aquests refugis, ja que la desaparició de boscos madurs i els nous 
sistemes de construcció fan que cada cop resulti més complicat a aquests mamífers trobar escletxes i forats on ubicar-se.

En el marc d’aquestes actuacions, s’ha contractat un assessorament i un servei especialitzat en quiròpters, ja que alguns treballs 
requereixen de coneixements tècnics i científics perquè es puguin desenvolupar correctament i que les actuacions portades a 
terme serveixin per a la millora efectiva de les poblacions de ratpenats al riu Ter. També s’han instal·lat enregistradors de dades 
als tres refugis per controlar que les condicions de temperatura siguin correctes.

Paral·lelament, a la finca El Roig de Ripoll també s’han fet actuacions de millora encarades a la conservació del patrimoni natural, 
perquè l’espai, anys enrere, era ple d’horts familiars i presentava un elevat grau de degradació. En concret, en aquest espai, 
s’han retirat deixalles, runes i residus diversos; i s’han plantat, en petits rodals, 150 peus de verns per afavorir la recuperació 
d’aquest hàbitat prioritari. A més, s’han realitzat treballs forestals com desbrossades, tales o trossejat de fusta acumulada de 
la riuada de l’octubre del 2018, i també s’han tractat espècies invasores. Finalment, s’ha reparat una barana malmesa durant 
els aiguats de la tardor passada al costat del riu, en el tram per on transcorre la Ruta del Ter, i s’hi ha instal·lat dos plafons 
informatius dels valors naturals de l’espai.

Presentació del nou refugi de ratpenats a Ripoll Vista del refugi de ratpenats
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El Consorci del Ter recuperarà la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de la Pilastra amb la construcció d’una 
rampa de peixos i l’arranjament de les comportes de la sèquia Monar

El Consell de Govern del Consorci del Ter del 4 de juliol va aprovar inicialment el projecte executiu d’actuacions de recuperació 
de la connectivitat al riu Ter a l’entorn de la resclosa de la Pilastra amb un cost d’execució valorat en 141.980,34 euros, IVA 
inclòs, que va estar en exposició al públic fins el 2 de setembre. Pel finançament de l’actuació, el Consorci compta amb una 
subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 100.000 euros, concedida dins del procediment de concessió de subven-
cions en règim de concurrència competitiva, per actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia. L’Ajuntament de 
Girona també farà una aportació econòmica a través d’un conveni de col·laboració, per complementar la despesa.

Actualment, la resclosa de la Pilastra suposa un obstacle important per al pas de peixos i té un problema de sedimentació i 
rebliment que cal resoldre per garantir-ne la funcionalitat. El projecte executiu preveu realitzar un connector ictícola que ha de 
permetre el trànsit de les diferents espècies presents en aquest tram del riu Ter, facilitant-ne la propagació i la migració. A més, 
per garantir la funcionalitat del dispositiu, a banda de poder disposar del cabal suficient i les condicions de l’entorn adients, 
s’efectuarien diverses feines complementàries com la reparació de les comportes de la sèquia Monar. Aquestes actuacions 
permetran garantir els cabals necessaris per al pas de peixos en èpoques de cabals mínims i, al mateix temps, asseguraran 
una quantitat d’aigua suficient per a la sèquia i els usos que se’n deriven (regadiu, hidroelèctric, ambiental). La sèquia Monar 
transcorre des de Montfullà fins al riu Onyar passant per les deveses i hortes de Salt i Santa Eugènia. Està dirigida per una 
comissió gestora de la qual formen part els ajuntaments de Girona, Salt i Bescanó.

L’àmbit d’actuació s’ubica als entorns de l’illa de la Pilastra, al límit entre 
els termes municipals de Sant Gregori, Bescanó i Salt. El projecte es 
desenvolupa a les ribes i dins la llera del riu Ter, àmbit inclòs dins la 
ZEC “Riberes del Baix Ter”, que forma part de la Xarxa Natura 2000 
(codi ES5120011).

Aquest 2019 es va iniciar l’expedient de contractació d’obres del 
projecte executiu en una Assemblea Extraordinària el 10 de desembre 
a Manlleu, així com l’inici de l’expedient de contractació de la direcció 
d’obres i de la direcció de seguretat i salut del mateix projecte.

Les espècies que es veuran beneficiades amb la construcció són l’an-
guila, l’espinós, la bavosa de riu, la bagra o el barb de muntanya. La 
millora també beneficiarà els ardeids, el blauet, la llúdriga o les nàiades. Estat de la resclosa de la Pilastra

Acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per definir actuacions de millora de la connectivitat en espais fluvials de 
la conca del riu Ter els propers quatre anys amb una inversió directa de 900.000 euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci del Ter van oficialitzar el 6 de febrer a través de la secretària de Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el president del Consorci del Ter, Quim Roca, la firma d’un conveni de custòdia fluvial 
destinat a millorar i preservar la qualitat de diversos hàbitats fluvials de la conca del riu Ter. Aquest farà possible que els dos 
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Estat de la resclosa de la Pilastra

El Consorci realitza actuacions de millora del bosc de ribera a Bescanó, Sant Gregori i Girona

Aquest any s’han fet diferents treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter a l’illa de la Pilastra i a l’illa de Pedret i al 
Bosc de Can Salvatella, zones TER1 i TER3, respectivament, del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-
Ter)” executat pel Consorci del Ter entre els anys 2010 i 2013. Els treballs estan contemplats en el Pla de Conservació Post-

Marta Subirà i Quim Roca, oficialitzant l’acord Reunió a l’Ajuntament de Foixà

organismes treballin de manera coordinada i sumin coneixement i esforços per incrementar l’eficiència de les actuacions 
planificades per l’ACA en el marc de la recuperació dels espais fluvials.

L’acord farà possible una millor coordinació de les accions amb els ens locals i les entitats, així com la difusió de les actua-
cions que es duguin a terme. Es canalitzarà així el coneixement del territori per part del Consorci del Ter amb l’objectiu de 
plantejar actuacions viables tècnicament i que representin una millora pel que fa a la qualitat hidromorfològica, la connectivi-
tat i la restauració de riberes per a la millora de l’estat ecològic del riu. 

El conveni no preveu cap contraprestació econòmica i servirà per a coordinar els esforços entre organismes per a millorar 
l’eficiència de les actuacions que executa l’ACA d’acord amb la planificació hidrològica vigent i que per aquest àmbit preveu 
una inversió directa per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de 900.000 euros.

En el marc del conveni, el 20 de juny representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Consorci del Ter i dels ajuntaments 
de Foixà, Jafre i Sant Jordi Desvalls es van reunir a l’Ajuntament de Foixà per fer-ne un seguiment. Es van proposar 9 
actuacions entre Celrà i Verges, alguna de les quals plantejada en dues fases. D’aquestes actuacions, tres d’elles són 
prioritàries als àmbits de Flaçà-Sant Jordi Desvalls, Colomers-Foixà i Foixà-Jafre. L’objectiu general és la recuperació del 
sistema inferior de terrasses, morfològicament actives, eliminant estructures i ocupacions laterals (conreus, plantacions i 
altres ocupacions fora d’ordenació). Aquest projecte deriva de l’acord marc que es va reflectir en la Taula del Ter i el posterior 
“Acord del Ter”. Es vol recuperar l’espai fluvial, millorar l’estat ecològic del riu i complir amb els objectius de qualitat per tenir 
un bon estat de les masses d’aigua, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua. De forma paral·lela també es faran actuacions 
addicionals de millores ambientals, com l’eliminació d’espècies invasores i/o la plantació d’espècies autòctones. La redacció 
i aprovació de projectes es faria l’any 2020 i la seva execució el següent any.
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Senyalització arranjada a l’illa de la 
Pilastra

Plantació de reforç al Bosc de Can 
Salvatella

LIFE del mateix projecte amb l’objectiu de garantir la conservació de les diferents zones d’actuació del Riparia-Ter des del 
gener de 2014, una vegada finalitzat el projecte.

D’una banda, a l’illa de la Pilastra s’ha arranjat el ferm i s’ha fet manteniment de l’itinerari. S’han instal·lat elements de senya-
lització i d’ús públic, i s’han retirat del traçat arbres caiguts o tombats, també s’han eliminat restes i s’han recollit deixalles. A 
més s’han fet treballs forestals; entre altres, el tractament de vegetació invasora amb injeccions de floema de productes fito-
sanitaris, treballs de desbrossada i el manteniment de les plantacions efectuades en el marc del Riparia-Ter. Les actuacions 
les ha portat a terme la Fundació Onyar-la Selva, del Grup Fundació Ramon Noguera.

D’altra banda, a l’illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella 
s’han realitzat treballs de control d’espècies invasores mit-
jançant mitjans químics i/o físics. Al bosc de Can Salvatella 
s’han portat a terme millores forestals per afavorir els hàbitats 
de ribera autòctons i així anar substituint progressivament 
l’antiga pollancreda. S’han fet plantacions de reforç d’alguns 
peus en les zones on s’han retirat pollancres i no hi ha so-
tabosc autòcton existent. En concret s’han plantat 25 peus 
en contenidor de 3 litres, 13 àlbers i 12 freixes amb tutors 
i esmena orgànica per facilitar el seu creixement posterior. 
També s’han retirat 3 big bags de deixalles que hi havia a la 
zona d’actuació. Els treballs els ha executat Galanthus.

Un any més, el Consorci ha coordinat els resultats totals dels censos territorials d’ocells hivernants a la conca 
del Ter, obtenint la dada de 5.000 ocells aquàtics hivernants 

Des de diferents entitats i organismes vinculats al riu Ter, es va portar a terme un cens dels ocells que hivernen al curs 
del riu, al seu pas per les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Enguany, des del Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis (associat al Museu del Ter i a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) i des 
del Consorci del Ter s’han sumat les dades dels diferents censos territorials, fet que ha permès novament comptar amb les 
xifres totals dels ocells hivernants al riu Ter.

El nombre total d’anàtides ha estat superior als 2.000 exemplars, la gran majoria d’ells ànecs collverds, dels quals prop 
d’una meitat eren presents a la comarca d’Osona i un terç al Gironès; la resta eren presents sobretot al tram baix del Ter, 
ja a la plana empordanesa. A nivell anecdòtic, es varen observar també alguns xarxets a Osona i al Baix Ter, un morell de 
plomall a Osona i un oca egípcia –l’única espècie al·lòctona o invasora observada- al Gironès. Altres ocells capbussadors 
detectats han estat cabussons emplomallats a l’embassament de Sau, cabussets al llarg de tot el riu (un total de 43 exem-
plars), especialment als trams d’aigües encalmades, i els corbs marins.
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Ànec collverd. Il·lustració: Toni Llobet

Bernat pescaire. Il·lustració: Toni Llobet

Pel que fa als corbs marins grossos, han estat presents en bon nombre al llarg del riu; formen joques als espais fluvials 
tranquils, on s’apleguen als capvespres, fet que en permet un recompte més exacte. El total ha estat proper als 400 exem-
plars, gran part dels quals s’han comptabilitzat a Osona, mentre una cinquantena ha estat la xifra aproximada al Gironès 
i al Baix Ter. La xifra total és inferior a la de l’any passat, confirmant un descens que s’ha observat també els darrers anys 
arreu del país. Es desconeix si és degut a controls fets al nord d’Europa o a oscil·lacions relacionades amb el clima.

Pel que fa als ardeids, el gruix ha estat a la comarca del Gironès, amb prop de 750 exemplars, mentre que Osona ha acollit 
uns 300 exemplars i el Ripollès una vintena, la majoria d’ells bernats pescaires. Els esplugabous, un total de 907, han 
estat presents al Gironès de forma majoritària (una joca amb 670 exemplars!) però amb un altre nucli d’uns 237 exemplars 
a Osona, mentre el martinet blanc i el bernat pescaire han estat més repartits al llarg del curs del riu. L’agró blanc, una 
espècie molt escassa anys enrere, segueix augmentant les seves xifres, i la comarca d’Osona ha acollit una xifra elevada, 
amb un total de 18 exemplars, per una dotzena al Gironès, dades que, sumades a les del Baix Ter, donen una xifra màxima 
al riu Ter, amb un total de 34 exemplars. Cal afegir també l’observació d’una 
cigonya hivernant a Osona.

Pel que fa a les gavines, cal destacar que de nou el gavià argentat és el més 
abundant, amb un mínim de 800 exemplars al total del riu, tot i que enguany 
no s’ha pogut comptabilitzar l’ajocador d’Osona. Al Gironès hi han hivernat 
una trentena de gavines vulgars. El gavià fosc, per contra, ha estat escàs, amb 
només 1 exemplar al Gironès.

Pel que fa als limícols, s’han recomptat ben pocs exemplars durant el cens, atès 
que el riu és un hàbitat poc idoni per a la majoria d’espècies d’aquest grup; hi des-
taquen, però, un total de 25 xivitones i 22 xivites, amb la presència més elevada 
d’altres ocells típics de prats humits i aiguamolls, com són els becadells, becadells 
sords, becades i fredelugues, gràcies a les abundants pluges de la darrera tardor. 
A més, també s’han observat alguns territs i corriols a la Gola del Ter. El mateix 
succeeix amb els ràl·lids, on els 140 exemplars de polla d’aigua tenen un protago-
nisme ben marcat, especialment al curs baix del riu, com també succeeix amb els 
4 exemplars de rascló.

El cens ha aprofitat també l’esforç de molts observadors sortint a camp, per fer un 
recompte dels rapinyaires, que han estat molt disseminats al llarg del curs del riu; 
hi destaquen una seixantena d’exemplars, entre els quals s’hi ha observat l’aligot 
comú, el xoriguer, l’esparver comú, l’astor, l’àguila calçada, el falcó pelegrí i, fins i 
tot, alguns exemplars de voltor a Osona.

Finalment, també s’han comptabilitzat altres ocells de mida petita, vinculats al 
medi aquàtic, com són el blauet (23 exemplars, majoritàriament al curs baix) i la 
merla d’aigua (33 exemplars, majoritàriament al curs alt), entre d’altres com el tei-
xidor, la cuereta torrentera, el rossinyol bord, etc.
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El cens va ser possible per la participació de prop d’un centenar de voluntaris de les cinc comarques esmentades, entre els 
quals, a més del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i el Consorci del Ter, hi han contribuït el GEDENA-Ripollès (Ripollès), 
el Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona i el Grup de Naturalistes d’Osona (Institució Catalana d’Història Natural - Institut 
d’Estudis Catalans) (Osona), l’Associació Pela-roques (la Selva), l’Associació El Blauet (Gironès), tècnics del Parc Natural del 
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Baix Empordà), així com membres del Cos d’Agents Rurals.

El Consorci del Ter col·labora en la revalorització i senyalització de les fonts urbanes de Sant Quirze de Besora

El Consorci del Ter ha finançat amb 3.000 euros un projecte de senyalització de les fonts existents al municipi de Sant Quirze 
de Besora que, anteriorment, havien estat catalogades i s’havia creat una ruta difosa a la pàgina web municipal que permet 
fer un itinerari de passeig per a què els habitants del municipi puguin gaudir de les fonts del poble i dels paisatges que les 
envolten, així com la flora i la fauna que s’hi pugui trobar. L’objectiu és posar en valor les fonts de la població. El Consorci ha 
aportat els diners al projecte, a través d’una subvenció directa con-
cedida per la Diputació de Barcelona, ja que l’organisme promou 
la restauració en l’àmbit del patrimoni cultural vinculat als usos de 
l’aigua a través de la seva catalogació, protecció legal i adequació 
per a l’ús social. 

A Sant Quirze de Besora, en concret, s’han revaloritzat i senyalitzat 
les fonts urbanes del municipi. En total hi ha 11 fonts: font de l’Espada-
ler, font del Bufí, font de la Sagrada Família, font de les Monges, font 
de Sant Jordi, font de la Mare de Déu de Lourdes, font del Cap del 
Carrer, font Fresca, font del Padró, font del Mil·lenari i font dels Mes-
tres. A més de la senyalització s’ha editat un díptic que s’ha distribuït 
a totes les cases del municipi. Nova senyalització Font dels Mestres, Sant Quirze de Besora

El safareig de Flaçà, restaurat

El Consorci del Ter contribueix a la restauració del safareig 
municipal de Flaçà

El Consorci del Ter, a través del conveni amb Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) de 2018, va col·laborar en la restauració del safareig muni-
cipal de Flaçà amb una aportació de 6.500 euros. L’actuació, inici-
ada l’any passat, va finalitzar a principis de 2019 i va tenir un cost 
global de 48.000 euros. L’obra va ser executada per l’Ajuntament 
de Flaçà, que també es va encarregar del projecte de recuperació 
i millora d’aquest element de patrimoni cultural, situat al pas de la 
Ruta del Ter per aquest municipi. 

El safareig presentava un estat precari i ha calgut reformar i reha-
bilitar tant el bassi, com l’estructura i la coberta del mateix.
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Actuació d’eliminació de robínies a la riera Major dins l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

Seguint la línia de les actuacions desenvolupades per part del Consorci del Ter d’eliminació d’espècies invasores, s’ha portat 
a terme durant el desembre l’eliminació d’una importat superfície de robínia (Robinia pseudoacacia) a l’entorn de la riera 
Major, prop de Bojons, al terme municipal de Sant Sadurní d’Osormort i dins l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Els 
treballs han tingut un cost de 6.125,63 euros, IVA inclòs, i han 
anat a càrrec de la Fundació Privada TAC Osona. L’actuació 
s’ha finançat amb una subvenció directa concedida per la Di-
putació de Barcelona al Consorci del Ter. 

La riera Major és un dels afluents del riu Ter pel seu marge 
dret. Dels boscos de ribera d’aquesta riera en destaquen les 
vernedes, hàbitat d’interès comunitari prioritari 91EO*. Aques-
tes formacions actualment es troben en un estat de conser-
vació acceptable malgrat estar amenaçades per la presència 
d’espècies invasores. Es va efectuar doncs, una intervenció 
de control de flora invasora que permetés revertir la regressió 
i la degradació d’aquest hàbitat de ribera.

El Consorci del Ter gestiona directament més de 200 hectàrees de ribes del riu Ter a través de diferents acords 
de custòdia

El Consorci del Ter aquest 2019 ha firmat dos nous acords de custòdia fluvial. D’una banda, amb la família Masó, propie-
tària de la finca de les Deveses d’en Bru de Girona. I d’altra banda, amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per un tram 
de 10 quilòmetres del riu Ter entre el pont de Bonmatí-Vilanna fins a la confluència amb el riu Llémena, dins els termes 
municipals de Bescanó, Sant Gregori i Sant Julià de Llor i Bonmatí. Aquests acords se sumen al firmat el 2015 també amb 
l’ACA per la gestió de la finca de L’illa i els Planters de Foixà i Colomers; al del 2016 a Sarrià de Ter per la gestió del Pla 
de Can Salvatella; i als del 2018 de custòdia fluvial amb l’Ajuntament de Bescanó per 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 Roig.

A la finca de les Deveses d’en Bru situada a Girona, entre el riu Ter i Domeny de Baix, l’objectiu serà conservar els ele-
ments i valors naturals, culturals i paisatgístics de l’espai. El conveni és per deu anys, prorrogable automàticament per 
períodes idèntics. Les Deveses d’en Bru són part de la Xarxa Natura 2000, del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) i estan 
incloses dins del sistema de parcs fluvials i deveses del Pla General d’Ordenació urbana de Girona. L’extensió de la finca 
és de gairebé 32 hectàrees. 

La família Masó s’ha compromès a adaptar la gestió que du a terme de la finca als objectius de conservació, mantenint 
el dret d’explotació forestal, quedant aquesta restringida als exemplars de plàtan (Plantanus x hispanica) i de pollancre 
(Populus). El Consorci del Ter portarà a terme les següents accions de conservació: manteniment dels camins consolidats; 
adequació i manteniment de l’espai de la font de la Teula; col·locació a l’espai de mobiliari de parc naturbà com bancs, 
taules de pícnic o similars; vetllarà pel correcte ús de l’espai i pel compliment de la normativa vigent en coordinació amb 

Actuació d’eliminació de robínia a Bojons (Sant Sadurní d’Osormort)
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l’Ajuntament de Girona i organitzarà activitats que expliquin i promoguin els valors paisatgístics de les Deveses d’en Bru, 
entre altres.

L’acord subscrit amb l’ACA sobre un total de 86 hectàrees del riu Ter entre el pont de Bonmatí-Vilanna i la confluència amb 
el riu Llémena vol recuperar, gestionar i conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics, i en concret: millorar la bio-
diversitat i la connectivitat fluvial; fomentar i millorar la diversitat, la regeneració, l’estructura i la composició dels hàbitats 
fluvials; i controlar i reduir la proliferació d’espècies invasores. El Consorci presentarà, amb caràcter anual, una memòria 
amb una proposta de treballs a realitzar a la zona d’actuació, així com el calendari aproximat previst per a les esmentades 
accions i les mesures de conservació que s’hagin d’implementar a posteriori. 

Els propietaris de les Deveses d’en Bru i el president del Consorci Signatura del conveni entre el president del Consorci i el director de l’ACA

Per a la conservació dels espais, aquest any el Consorci va aprovar la contractació de diferents actuacions per un import 
de 10.000 euros, IVA inclòs, a E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria SLU. S’ha actuat a l’illa i els Planters a Foixà i 
Colomers, l’illa de la Pilastra a Bescanó i Sant Gregori, als entorns de la resclosa d’en Joga a Bescanó, l’illa d’Avall a Jafre 
i al Pla d’en Xuncla-parcel·la de Can Salvatella a Sarrià de Ter. 

Les actuacions d’enguany han consistit en el manteniment dels itineraris que hi ha en aquests espais i que sumen uns 
8 quilòmetres globals de recorregut, desbrossant i retirant del traçat arbres caiguts o tombats, eliminant restes i recollint 
deixalles. També s’ha portat a terme l’arranjament del ferm dels itineraris i el manteniment dels elements d’ús públic i de 
senyalització. A més s’ha fet un manteniment dels corriols per a fer seguiment de tortuga d’estany en els punts on s’han 
fet alliberaments. 

D’altra banda, s’han adquirit, amb la mateixa contractació, 50 caixes-niu per a ocells (40 per a pàrids i 10 per a espècies 
de major mida com mussols, xots...) i 20 de ratpenats.
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Actuació a l’illa i els Planters (Foixà)

Per últim, s’han realitzat treballs forestals de millora dels 
hàbitats de ribera i control d’espècies invasores. En concret, 
algunes de les feines desenvolupades han consistit en 
tractament de vegetació invasora amb injeccions a floema 
de productes fitosanitaris, l’arrencada manual de plançons 
d’espècies invasores, treballs de desbrossada selectiva de 
bardissa o altres tipus de sotabosc, treballs de desbrossada 
de canya, retirada de deixalles de les zones tractades, 
treballs de tallat, trossejat i desbrancada amb moto serra i 
retirada d’acumulacions de fusta i altres restes dipositades 
d’avingudes.

Aprovats dos convenis amb els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori per al manteniment d’entorns fluvials entre 
Vilanna i l’illa de la Pilastra

El Consell de Govern del Consorci del Ter del 14 de novembre va aprovar dos convenis amb els ajuntaments de Bescanó i 
Sant Gregori per al manteniment d’entorns fluvials que es troben dins la Xarxa Natura 2000, a l’espai PEIN “Riberes del Baix 
Ter” (ES5120011), mitjançant acords de Custòdia Fluvial. 

El primer és entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Bescanó per al manteniment de les ribes del Ter en l’espai fluvial entre 
Vilanna i el poble de Bescanó, que inclou un tram llarg de bosc de ribera del marge dret del Ter, posant especial èmfasi a la 
façana urbana del municipi i al sector de la resclosa d’en Joga. En aquest tram, el Consorci del Ter es compromet a promoure 
i a elaborar les propostes de gestió de l’espai i la programació anual d’actuacions previstes. El conveni entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2020 amb una vigència de quatre anys, podent ésser prorrogat de mutu acord per períodes anuals. L’Ajuntament 
de Bescanó adquireix el compromís d’aportar un mínim de 2.000 euros cada any. El Consorci farà el manteniment anual dels 
itineraris, accessos i camins dins de l’àmbit, així com realitzarà accions de millora ambiental de la seva fauna i flora, segons 
criteris tècnics i sempre donant continuïtat a les actuacions realitzades en aquest àmbit i zones veïnes. 

El segon és entre el Consorci del Ter i els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori per al manteniment i gestió de l’illa de la 
Pilastra després de la finalització del conveni de 5 anys, signat el 2014, un cop acabat el projecte LIFE Riparia-Ter (2010-
2013) que va realitzar actuacions en aquest àmbit. L’espai té una superfície aproximada de 7 hectàrees, és propietat de 
l’Ajuntament de Bescanó i es troba situat al municipi de Sant Gregori. El conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la 
seva signatura, prorrogable de mutu acord anualment. Els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori aportaran cadascun d’ells 
un mínim de 2.000 euros cada any. El Consorci del Ter es compromet a fer un manteniment anual dels itineraris, accessos, 
plafons, indicacions i de l’aguait dins de l’àmbit, així com realitzar accions de millora ambiental de la seva fauna i flora, segons 
criteris tècnics i donant continuïtat a les actuacions fetes els últims anys de gestió de l’espai. En aquest espai hi ha disponible 
una important superfície on es poden desenvolupar els hàbitats de ribera potencials i complementar les actuacions portades 
a terme durant el projecte LIFE Riparia-Ter. Tant en un tram com en l’altre, es gestionarà l’espai per constituir enclavaments 
que permetin la recuperació o potenciació dels hàbitats per a diverses espècies de flora i fauna aquàtica d’interès. 
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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)” dóna continuïtat al projecte amb diferents activitats i amb la contractació d’actuacions per 
afavorir la biodiversitat

El Consorci del Ter forma part, com a soci beneficiari, del projec-
te “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, Fluvià 
i Segre (TTFS)” inclòs en la segona convocatòria del programa 
INTERREG V A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020. 
El projecte s’executa entre els anys 2017 i 2020. El projecte puja 
a 2.226.856,35 euros, dels quals 1.473.456,62 corresponen a la 
sol·licitud total del FEDER. Els socis del projecte, a més del Con-
sorci del Ter, són l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Lleida, 
l’Oficina de Turisme de Perpinyà, Turisme de Lleida i la Com-
munauté Urbaine Perpignan Méditerranée (cap de fila). A través 
d’aquest projecte es porten a terme actuacions que permeten mi-
llorar el patrimoni natural del Ter en trams urbans. Enguany s’ha 
pogut millorar la connectivitat de la Ruta del Ter col·laborant en 
la construcció d’una passera per a vianants i bicicletes a Manlleu 
que permet creuar el riu unint el Passeig del Ter amb la Devesa L’estructura combina plataformes de formigó amb altres de 
metàl·liques, fa un total de 73 metres de llargada per 3,80 d’amplada. En el seu finançament també hi ha col·laborat Aigües Vic.

Aquest 2019 hi ha hagut sis reunions de coordinació entre els socis a Girona (14/02/2019 i 12/06/2019), Perpinyà (10/04/2019), 
Lleida (14/05/2019 i 15/05/2019) i Salt (03/06/2019 i 25/10/2019). Aquestes reunions han servit per avançar i concretar el pla de 
màrqueting i el pla d’acció transfronterer a través de les rutes dels diferents rius i el seu grau de desenvolupament; en el cas del 
Consorci del Ter, de la Ruta del Ter. Un projecte que es va encarregar a l’empresa “aQa marketingconsulting” i que permetrà 
promocionar les rutes dels diferents rius de manera conjunta a través d’un nom i una identitat gràfica concreta. També es va 
treballar per establir un calendari conjunt i unificat d’activitats per tots els rius, Têt, Ter i Segre.

En el marc de les activitats de difusió conjunta, des del Consorci del Ter es van organitzar tres actes. En concret, una marxa 
nòrdica a Manlleu amb la participació de 20 persones (06/04/2019), l’Aplec dels 4 Rius a Girona per donar a conèixer el patrimoni 
fluvial (08/06/2019 i 09/06/2019) i una activitat de navegació amb vela llatina per l’antic pas de barca de Bescanó (16/06/2019). 

L’Aplec dels 4 Rius és una festa de la natura organitzada per l’Associació de Naturalistes de Girona i l’Associació La Sorellona i 
que compta amb la col·laboració del Consorci del Ter i de l’Ajuntament de Girona a través del TTFS. Entre els dies 8 i 9 de juny 
al parc de les Ribes del Ter es van combinar activitats de sensibilització i divulgatives, com la fira d’entitats ambientals, tallers 
naturalistes, rutes de descoberta o itineraris interpretatius, amb propostes més lúdiques i d’oci, com una gimcana, actuacions 
musicals o una mostra de jocs tradicionals i sostenibles.

El taller d’iniciació a la marxa nòrdica va comptar amb una vintena de participants i va tenir una durada de 3 hores, entre 
l’explicació inicial de la tècnica de Nordic Walking Osona i la familiarització amb els bastons, fins a la caminada saludable 
posterior d’uns cinc quilòmetres seguint el Passeig del Ter de Manlleu en direcció a les Masies de Voltregà.

Nova passera a Manlleu
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Per últim, es va poder navegar pel riu amb barca tradicional fluvial a l’antic pas de barca entre Bescanó i Sant Gregori amb 
la col·laboració de l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Calella de Palafrugell –membre de la Federació Catalana per la 
Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial-, l’Associació Salanca Rems i Veles de Sant Hipòlit de Salanca (Catalunya Nord), els ajun-
taments de Bescanó, Sant Gregori i Salt i el Museu de l’Aigua de Salt. La barca de llibant havia estat necessària abans que es 
construïssin els ponts per molts pobles per on transcorre el riu. Abans de l’activitat hi va haver una taula rodona amb una expli-
cació sobre el pas de barca entre Bescanó i Sant Gregori a l’Estació-Punt d’Informació de Bescanó. Per l’activitat, l’Associació 
Salanca Rems i Veles va cedir set barques especials per navegar en espais de poca fondària, com ara estanys o rius, a banda 
de comptar amb les embarcacions d’alguns membres de la Federació i una barca construïda pels alumnes de l’Institut Brugulat 
de Banyoles. La barca de llibant és un tipus d’embarcació de fons pla que es maniobra amb una espècie de cable –anomenat 
llibant- que va d’un costat a l’altre de la riba. Aquestes barques carregaven persones, bestiar i mercaderies, i feien el trajecte 
d’un costat a l’altre per un determinat preu. 

En el marc d’aquest projecte TTFS, a més, es vol afavorir a través d’accions diverses la biodiversitat (amfibis, quiròpters, peixos, 
vegetació autòctona, etc.) i els hàbitats dels espais riberencs en diferents àmbits fluvials. En aquest sentit es va contractar un 
seguiment d’amfibis als espais en custòdia que té el Consorci del Ter per determinar les espècies presents i les mesures de 
conservació pertinents a càrrec de Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic per un import de 4.961,80 euros, IVA inclòs. Les àrees de 
mostreig, en basses i zones d’inundació temporal, són El Roig a Ripoll, els entorns de la resclosa d’en Joga i la Pilastra a Bes-
canó, el Pla d’en Xuncla a Sarrià de Ter, l’illa i els Planters a Colomers-Foixà i l’illa d’Avall a Jafre. També es fa una prospecció 
inicial a la Farga a Bescanó, a Sant Julià de Llor, a la Safa a Sant Julià de Ramis i a Anglès. Entre aquest any i el que ve es fan 
tres mostrejos. 

Els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçats a escala global per diverses causes. La degradació i pèrdua d’hàbitats és 
una de les principals causes del seu declivi. Els amfibis són uns excel·lents indicadors de la qualitat dels hàbitats aquàtics, ja 
que són sensibles a la major part de les seves formes de degradació. 

D’altra banda, es va contractar l’eliminació i control de dues espècies exòtiques invasores, l’ailant (Ailanthus altissima) i la 
iuca (Yucca sp.) a la finca en custòdia l’illa i els Planters a l’empresa Galanthus, Estudi i Divulgació del Medi Ambient per un 
import màxim de 4.500 euros, IVA inclòs. A més s’ha portat a terme una actuació de control de budleia a la capçalera del riu 
Ter al seu pas per Vilallonga de Ter, aigües avall del pont de Catllar. I és que aquesta espècie exòtica manté rodals a la zona 
de l’Alt Ter, especialment després de les riuades de l’octubre de 2018 que en van provocar una proliferació.

Reunió de coordinació a Perpinyà Actuació d’eliminació de budleia a Vilallonga de Ter
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El Consorci participa en diferents reunions del projecte “Pastores del siglo XXI: mejora del profesionalismo en el ma-
nejo de ganadería 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 arrencat aquest any amb diferents reunions 
d’intercanvi de coneixements i formació en les quals hi ha participat el Consorci del Ter, com a soci beneficiari. FireShepherds 
compta amb finançament del programa Erasmus + de la Unió Europea, està liderat per la Fundació d’Ecologia del foc i gestió 
d’incendis Pau Costa Alcubierre i s’allargarà fins el 2021. En total hi ha 15 socis més d’Espanya, França, Portugal i Alemanya, 
entre els quals destaquen 5 escoles de pastors. 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. En el cas del Consorci, es tracta d’una oportunitat per poder 
gestionar algunes finques en custòdia gràcies a la pastura amb ramats, per disminuir el risc d’incendis forestals i augmentar-ne 
la biodiversitat, amb un cost de gestió inferior. La idea és portar a terme l’experiència pràctica al llarg de l’any vinent.

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 partici-
pa 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. 

La reunió d’inici del FireShepherds va tenir lloc a Girona els dies 21 i 22 de gener de 2019 i el primer intercanvi internacional va 
ser a Alemanya entre el 27 i el 29 de maig; en concret, a Neumarkt in der Oberpfalz. En aquesta reunió a nivell internacional hi 
va assistir la tècnica de projectes del Consorci del Ter, Teia Puigvert. A Alemanya es va conèixer de primera mà l’experiència que 
es porta a terme a la zona a través de la Landcare Association Neumarkt, com la gestió que fan del paisatge, com pasturen els 
ramats a la zona o com comercialitzen els productes locals ja que el projecte també busca incrementar la qualitat dels productes 
i sostenir econòmicament el treball dels pastors. Més endavant, entre el 28 de setembre i el 2 d’octubre, es va portar a terme el 
segon intercanvi internacional a Catalunya, on els tècnics del Consorci del Ter van prendre part en la jornada del 29 de setembre 
explicant la gestió feta a l’espai fluvial de la Cellera de Ter on s’ha pogut controlar la canya (Arundo donax) a través de la pastura 
d’un ramat. 

D’altra banda i en el marc del mateix projecte, des del Consorci del Ter també es va prendre part en la XIX International Sum-
mer School on the Environment organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) sobre “Territoris de 
Pastura”. Entre el 25 i el 28 de setembre es va mostrar la realitat de la pastura, es va parlar dels avenços, els problemes i les 
persones vinculades a la ramaderia extensiva i els seus paisatges. A més, el director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va assistir 
el 29 de novembre a la jornada tècnica “Models ramaders de gestió de pastures de muntanya” al Centre d’Acollida Turística de 
Vilajuïga organitzada pel Parc Natural del Cap de Creus. Entre les ponències es va presentar la prova pilot per a la gestió d’in-
cendis amb pastures, Ramats de Foc, on hi participa la Fundació Pau Costa Alcubierre en el marc del projecte “Pastores del siglo 
XXI: mejora del profesionalismo en el manejo de ganadería extensiva, incendios forestales y paisaje en la era del cambio global”. 
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Reunió d’inici de projecte a Girona Reunió internacional a Alemanya

Els primers resultats del projecte SUDOANG, del qual el Consorci del Ter n’és membre associat, revelen que l’an-
guila és una de les espècies íctiques més abundants al riu Ter però en clara regressió

El Consorci del Ter participa com a membre associat fins el gener de l’any 2021 en el projecte “Impulsando la gestión 
concertada 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 
competències 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 fa la Universitat de Girona (UdG), beneficiària del projecte. Es fa mostreig d’anguiles per determinar l’estat de la 
població i d’angules per quantificar el reclutament. Precisament durant la primavera de 2019 es va portar a terme la prime-
ra campanya de mostreig del projecte a càrrec de membres de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG. Es van realitzar 
captures científiques amb pesca elèctrica a diferents trams del curs principal del Ter, des de Bonmatí fins a la desembo-
cadura, així com als principals afluents. A cada tram es va determinar la densitat d’anguiles, la distribució de talles i la ca-
racterització de l’hàbitat. L’anguila ha estat l’espècie amb una distribució més àmplia, present a pràcticament tots els trams 
estudiats. Tot i que és també una de les més abundants, l’estudi ha permès comprovar que, en general, les densitats de 
peixos són molt baixes, possiblement afectades per les importants avingudes de la tardor de 2018. D’altra banda, del total 
de 17 espècies capturades, només 4 van correspondre a espècies autòctones; la resta (76,5%) eren espècies exòtiques 
o translocades, algunes d’elles en clara expansió com és el cas del barb roig, també anomenat veró. Els mostrejos van 
començar una vegada dissenyats els protocols de seguiment que s’han aplicat simultàniament a 10 conques pilot, una de 
les quals al riu Ter. 
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Exemplars d’angules, alevins d’anguila, durant el 
mostreig a la Gola del Ter

El Consorci del Ter, com a membre 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. De 
fet, el 27 de novembre el director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va partici-
par en un mostreig d’anguiles a la Gola del Ter. En la jornada es van capturar 
pocs exemplars, una evidència de la gran regressió de l’espècie.

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 Llémena, 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 diferents 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 2019 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 construcció d’una passera sobre la riera de 
la Farga a Cervià de Ter, la contractació del disseny de renovació de les cartelleres de la Ruta del Ter instal·lades en diferents 
municipis al pas del traçat, així com la reparació de la barana del pont que travessa el riu Ter a la central d’en Botey a Ripoll. 
A més s’ha repassat la senyalització de tot el traçat des del naixement a la desembocadura del riu Ter.

Passera a la riera de la Farga, Cervià de Ter

El Consorci del Ter millora el traçat de la Ruta del Ter al seu pas per Cervià de Ter

El Consorci del Ter ha millorat el pas de la Ruta del Ter per la riera de la Farga, al terme municipal de Cervià de Ter, construint 
una passera que enllaça les dues ribes. D’una banda, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Cervià de Ter es van encarregar 
de la redacció del projecte; i d’altra banda, el Consorci 
del Ter va finançar l’obra, amb un cost de 7.000 euros, a 
través d’una ajuda de la Fundació Agbar. L’obra, a més, 
va comptar amb el permís del propietari del terreny. 
També es va aprofitar per reforçar la senyalització de la 
Ruta del Ter entre Medinyà i Cervià de Ter, consolidant 
el camí existent com a traçat definitiu de la Ruta del Ter 
al seu pas per aquests municipis. 

La riera de la Farga generalment té poc cabal, però en 
algunes ocasions porta aigua i dificultava el pas dels 
usuaris de la Ruta del Ter, tant senderistes com ciclistes. 
En els propers deu anys, el Consorci s’encarregarà de 
mantenir la senyalització de la Ruta del Ter en aquest 
àmbit, mentre que l’Ajuntament de Cervià de Ter farà el 
manteniment del tram. 
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Renovació de les cartelleres de la Ruta del Ter

Des de l’any 2008, al llarg del traçat de la Ruta del Ter, els 
municipis per on transcorre el traçat compten amb una cartellera 
d’informació que amb el pas dels anys s’ha deteriorat per les 
inclemències meteorològiques. Aquest 2019 s’ha contractat 
la maquetació i impressió d’un total de 36 cartells per un 
import de 8.198,86 euros, IVA inclòs, a l’empresa Chaper SL. 
El finançament de la maquetació i impressió ha comptat amb 
el suport de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) a 
través d’un conveni de col·laboració entre l’empresa pública i 
el Consorci del Ter. El material dissenyat segueix el manual de 
senyalització de la Ruta del Ter i dels seus afluents. 

D’altra banda, tres d’aquests cartells, els de Montesquiu, Sant 
Quirze de Besora i les Masies de Roda, ja s’han pogut instal·lar 
de nou a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Nou cartell instal·lat a Sant Quirze de Besora

Reparació de la barana del pont que travessa el riu Ter a la central d’en Botey a Ripoll

Les riuades de l’octubre de 2018 al Ter van deixar en mal estat la barana del costat dret del pont que travessa el riu a l’alçada 
de la central d’en Botey o de l’Escala al terme municipal de Ripoll. Aquesta infraestructura, de propietat privada, és utilitzada 
pels usuaris de la Ruta del Ter per creuar el riu entre Terradelles i La Cúbia. Des del Consorci del Ter es va contractar la seva 
reparació a la Fundació MAP per un import de 5.989,50 euros, IVA inclòs. En concret, els treballs van consistir en substituir 
un tram de 41 metres lineals de barana amb la mateixa tipologia i materials que la que hi havia; també es va repassar la resta 
de la barana del costat dret i es va pintar tota de nou. La barana del costat esquerre no va quedar afectada per l’aiguat.

Estat de la barana després de l’aiguat, Ripoll La barana, un cop reparada
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El Consorci actua a la zona del nou camí de la Cúbia, a les 
Llosses, que dóna servei a la Ruta del Ter

La llevantada d’octubre de 2018 va fer caure diferents arbres 
sobre el nou camí obert a la zona de la Cúbia en terme municipal 
de les Llosses, l’any 2015, i de mig quilòmetre de recorregut. 
Durant el març es va procedir a netejar-lo i desbrossar-lo a través 
de la Fundació MAP ja que el camí permet connectar la Ruta del 
Ter entre les comarques del Ripollès i Osona. Amb l’obertura 
d’aquest camí, el Consorci va recuperar l’antic Camí Ral que 
unia Montesquiu i Ripoll. Aquest presenta un elevat interès tant 
paisatgístic com naturalístic.  

Neteja del camí de la Cúbia, les Llosses

Estat abans de l’actuació, Colomers Estat després de l’actuació

Millorat l’accés a la presa de Colomers

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha millorat l’accés a la presa de Colomers pel pas de bicicletes adaptades, amb 
remolc i cadira de rodes. La via dóna servei a la Ruta del Ter. El Consorci del Ter té un acord amb el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per fer el manteniment de la Ruta del Ter al pas per la comarca. Podeu veure una foto de l’abans i del 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.

Renovació del roll-up de difusió de la Ruta del Ter per l’assistència a actes.

Suport a la setena edició de la cursa en bicicleta pel Ter, Ter Bike Experience, que va tenir lloc el 8 de juny organitzada per 
Open Natura i Tour Tracks. Es tracta d’una marxa esportiva no competitiva pel traçat de la Ruta del Ter en un sol dia que 
va comptar amb 350 participants. L’objectiu és fomentar i promocionar la Ruta del Ter, donant a conèixer 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 Girona, de 54 quilòmetres.

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.

Enguany, a més, des del Consorci del Ter s’ha signat un nou conveni amb el Club Open Natura on des de l’organisme 
es continuarà col·laborant econòmicament en la realització de la marxa amb un import màxim de 3.000 euros anuals en 
concepte de subvenció i amb una durada màxima de quatre anys.

Sortida a Setcases Sortida a Manlleu Sortida a Girona
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Assistència a l’assemblea anual del Club de Natura i 
Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona on es va informar de les propostes del 2019 i es 
va presentar la Candidatura de la Costa Brava com a 
Reserva de la Biosfera. La reunió va tenir lloc a Girona el 
18 de gener de 2019.

El directori de serveis de la Ruta del Ter incorpora vuit 
nous establiments aquest 2019 de diferents punts 
del territori arribant als 129 col·laboradors. Les noves 
incorporacions són: 

· L’empresa de rutes i lloguer de bicicletes Saiklin  
  de Sant Antoni de Calonge.

· Cal Rei Vinyes, turisme rural a Celrà.

· L’empresa d’activitats d’oci, aventura i esport a Vilanova de Sau, Aquaterraclub.

· L’escola d’esquí nàutic i wake, Mosenpark, de Vilanova de Sau.

· La casa de colònies les Tallades de Vilanova de Sau.

· Casa Sant Andreu de Bancells de turisme rural a Vilanova de Sau.

· L'Hostel Costa Brava a l’Estartit.

· L’Hotel Cims de Camprodon.

Dinamització del Carnet Ruta del Ter pel territori on transcorre el traçat. 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 2019 hi ha hagut un sorteig, 
el 17 de juliol, i el premi va recaure en Joan Fitó de Manresa.

El premi estava format per una pujada per a dues persones en el telecadira de Vallter 2000, a Setcases; una activitat 
per a dues persones dins “Els diumenges a la vora del Ter” del Museu del Ter de Manlleu; una excursió per una persona 
d’una hora i 20 minuts a cavall, amb tram de platja, pel Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter d’Hípica Mas 
Paguina de l’Estartit; i una sortida d’snorkeling de l’hotel&Diving les Illes de l’Estartit. Tots els regals van ser gentilesa 
dels establiments col·laboradors.

Assemblea Club de Natura i Turisme Actiu
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ACCIONS 2019 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, l’actualització de la pàgina web www.consorcidelter.cat i de les xarxes socials. També s’ha donat continuïtat 
al préstec del llibre “El tresor del Ter”, arribant a l’onzena edició i que s’adreça a les escoles de la conca, així com la 
dinamització de l’exposició sobre les espècies autòctones dels nostres rius i el perill de les invasores coneguda com a 
Potamo Fauna. 

 

Accions de comunicació i difusió

Edició i enviament mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 797 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2018.

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 2019.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa -un total de dues- i redacció 
i enviament de notes de premsa -un total de deu-. A la pàgina web s’han publicat un total de 89 notícies i els mitjans 
de comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 42 ocasions.

Adquisició d’una carpa per desenvolupar les activitats del Consorci del Ter de forma més visible.

Actualització dels comptes de Facebook i Twitter, @ConsorciTer. 

Accions d’educació i sensibilització

Responent a l’interès mostrat per algunes escoles i amb la voluntat de fer difusió del patrimoni del riu Ter, s’ha posat 
a disposició de les escoles dels municipis de la conca el préstec del llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter” escrit 
per Xavier Margenat el 2006. El llibre s’adreça a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys i posa en valor el patrimoni natural 
i cultural del riu Ter, així com la seva història. Aquesta iniciativa ja arriba a l’onzena edició.

El curs 2018-2019 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: Escola Pompeu Fabra, Anglès; Escola Sant Jordi, 
Sant Jordi Desvalls i; Escola Segimon Comas, Sant Quirze de Besora. Precisament, l’Escola Segimon Comas i 
a partir de la lectura del llibre va quedar finalista a la sisena edició dels premis MSchools Student Awards, en la 
categoria Mobile History Map, per un treball que va consistir en georeferenciar una sèrie de punts seleccionats del 
llibre “El tresor del Ter”.
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Xerrada sobre l’exposició a l’Institut Castell d’Estela, Amer Exposició a l’escola L’Aixart, Cervià de Ter

Aquest 2019 s’ha posat a disposició dels ajuntaments 
consorciats una nova exposició sobre el riu Ter 
confeccionada conjuntament amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i adaptada per ser itinerant després 
que hagués estat confeccionada en el marc de la 
commemoració dels 50 anys de la presa de Susqueda 
el 2018. Aquesta està formada per 7 plafons, fàcilment 
transportables i muntables, que s’adapten a tot tipus 
d’espais. Consta dels següents apartats: Paisatges del 
Ter, la Ruta del Ter, aprofitament del cabal, patrimoni 
cultural, hàbitats del Ter i la flora i la fauna. A més, 
s’ha editat material didàctic adreçat a alumnes de cicle 
superior de primària i es poden realitzar xerrades per 
escolars. Enguany l’exposició ja s’ha pogut veure a 
Calldetenes (04/11/2019-24/11/2019) i a l’Ajuntament de 
Cervià de Ter (09/12/2019-20/12/2019). Exposició a l’Ajuntament de Cervià de Ter

El curs 2019-2020 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Escola Pompeu Fabra, Manlleu; ZER Comte Arnau, 
Vallfogona de Ripollès; Escola Les Arrels, Salt; Escola l’Aixart, Cervià de Ter; Escola Vilademany, Aiguaviva i; Escola 
Doctor Robert, Camprodon.

L’exposició sobre espècies autòctones dels nostres rius i el perill de les invasores, realitzada amb el projecte LIFE 
Potamo Fauna, ha visitat 6 centres educatius durant el 2019 que també han comptat amb xerrades sobre el contingut de 
la mateixa a càrrec de tècnics del Consorci. Els centres han estat Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges (02/05/2019-
17/05/2019), diferents escoles de Torroella de Montgrí en el marc de les escoles verdes (27/05/2019-07/06/2019), Institut 
Castell d’Estela d’Amer (14/10/2019-25/10/2019), Escola L’Aixart de Cervià de Ter (04/11/2019-15/11/2019), Escola Casals 
Gràcia de Manlleu (19/11/2019-05/12/2019) i Institut Salvador Espriu de Salt (09/12/2019-20/12/2019).
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El Consorci ha tingut tres estudiants en pràctiques aquest any. Des de l’ens supramunicipal s’han acollit dos estudiants del 
Màster Universitari en Patrimoni que han treballat en l’actualització de l’inventari de Patrimoni Cultural del riu Ter, revisat 
per última vegada l’any 2005. Cada un hi ha dedicat 300 hores de feina. D’altra banda, el Consorci també ha comptat amb 
una estudiant del grau de Geografia que ha fet tasques diverses vinculades amb les activitats obertes, amb el Pla d’Usos 
del riu Ter i col·laborant en feina de camp en els diversos projectes que es porten a terme anualment. 

Presentació de l’oferta educativa als centres escolars de Manlleu el dia 20 de maig a l’ajuntament en el marc del catàleg 
d’activitats d’educació als centres escolars pel curs acadèmic 2019-2020.

El Consorci del Ter aprova un conveni amb la Universitat 
de Girona (UdG) perquè els estudiants de tots els graus 
puguin realitzar tasques de voluntariat a l’organisme 
en qualsevol dels seus àmbits (activitats, projectes, 
actuacions, estudis, etc.). D’aquesta manera i a través de 
la Unitat de Compromís Social els estudiants de la UdG 
participaran en activitats solidàries i de cooperació. 

Realització d’una xerrada al curs de voluntariat ambiental 
de la Universitat de Girona, el 22 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.

Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Presentació del llibre de fotografia “Petjades del Ter”, editat en motiu dels 20 anys del Consorci del Ter, al Palau de 
l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses (18 de gener) i a l’Ajuntament de Girona (19 de novembre). El llibre és obra del 
fotògraf manlleuenc David Fajula que 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 fluvial que 
conviu secularment amb viles, pobles i ciutats del Ter i els seus afluents.

Xerrada curs voluntariat ambiental a la UdG

Presentació “Petjades del Ter” a Sant Joan de les Abadesses Presentació “Petjades del Ter” a Girona
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Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i 
activitats

Assistència en la segona sessió de participació del procés de 
candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera a 
Roses, així com a la presentació de la proposta del Pla d’Acció 
de la Candidatura a Palafrugell, els dies 15 de febrer de 2019 i 
13 de novembre de 2019, respectivament. 

Participació a l’Assemblea Extraordinària de la Xarxa de Cus-
tòdia del Territori al Castell de Montesquiu que acorda la fusió 
amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, creant una 
nova entitat: Xarxa de Conservació de la Natura. 19 de febrer 
de 2019.

Participació en l’Assemblea Paisatges Salvats a Girona per 
engegar un procés de participació ciutadana que vol posar en 
valor els paisatges preservats gràcies a la mobilització social 
i els beneficis que se’n deriven. Ho impulsen l’Associació de 
Naturalistes de Girona, Iaeden-Salvem l’Empordà i Limnos. Es 
vol posar en valor la tasca de defensa del territori i elaborar fitxes 
descriptives dels Paisatges Salvats, alguns dels quals són en 
l’àmbit de la conca del Ter. 20 de febrer de 2019. També es va 
dur a terme una reunió del mateix projecte a Girona el 26 de 
març de 2019 amb la presència del Consorci del Ter.

Assistència a la presentació del llibre “Els usos de l’aigua a la 
Girona preindustrial, del s. XIV als inicis del s.XVIII” d’Albert 
Reixach a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona. 
La publicació està basada en el projecte “L’aigua a la Girona 
preindustrial”, guanyadora de la primera beca de recerca històrica 
Lluís Batlle i Prats. La publicació analitza les implicacions socials 
de la gestió dels recursos hídrics de la ciutat de Girona a partir 
d’una anàlisi exhaustiva dels usos i els aprofitaments de què fou 
objecte l’aigua i de com, tot plegat, es reflecteix en importants 
aspectes socials, polítics i, fins i tot, identitaris de Girona abans 
de la industrialització. 27 de febrer de 2019.

Col·laboració en l’organització de les Jornades de Medi Natural 
de Girona en la seva novena edició i que estan organitzades 
per l’ajuntament. Aquestes van tenir lloc a l’Aula Magna de 
la Casa de Cultura de Girona i van reunir una seixantena de 
persones. L’objectiu va ser donar continuïtat a aquest espai de 

Assemblea constitució Xarxa de Conservació de la Natura

Presentació llibre sobre els usos de l’aigua a la Girona preindustrial

Jornades Medi Natural de Girona
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coneixement, de trobada i descoberta del medi natural de la 
ciutat de Girona i el seu entorn. La conferència inaugural, amb 
el títol “Fauna de Girona, present i futur” va anar a càrrec del 
biòleg Miguel Ángel Fuentes. 23 i 24 de març de 2019.

Presència a la inauguració de l’exposició “Desemboscant” al 
Centre Cultural La Mercè de Girona, que recull el treball del 
naturalista i artista Martí Boada. 4 d’abril de 2019. 

Lectura del director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, en el ple 
de l’Ajuntament de Girona d’una declaració institucional per 
una Girona ambientalment neta i saludable. Segons el text, 
l’ajuntament vol comptar amb uns estàndards elevats de qualitat 
ambiental i posarà el màxim d’esforços i recursos per una ciutat 
neta i saludable. 8 d’abril de 2019.

Assistència a la conferència i taula rodona “La dimensió social 
en la gestió dels espais naturals” organitzada per la Universitat 
de Girona (UdG). 19 de juny de 2019.

Participació en una reunió a Ripoll dels membres del grup 
de treball per a l’obtenció de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible al Ripollès. 2 de juliol de 2019.

Assistència a la primera sessió de seguiment dels acords de 
la Taula del Ter a Girona presidida pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet, on es va informar de l’estat de 
compliment dels diversos acords subscrits el 2 d’agost de 2017. 
Una de les primeres mesures executades ha estat la reducció 
de les extraccions d’aigua del Ter cap a l’àrea de Barcelona i 
l’increment de l’ús de l’aigua a la conca del Llobregat. 19 de 
juliol de 2019.

Assistència a la sessió de treball política i tècnica del pla 
estratègic del passeig del Ter de Manlleu a La Vola, així com a 
la presentació del mateix, els dies 29 de juliol i 2 de desembre, 
respectivament.

Assistència a Girona tant a la presentació del tercer cicle 
de planificació hidrològica del districte de conca fluvial de 
Catalunya (conques internes, 2022-2027) com al taller de debat 
de la diagnosi amb les administracions, els dies 19 de setembre 
i 24 d’octubre, respectivament. Es porta a terme d’acord amb 
la directiva Marc de l’Aigua (DMA) i està impulsat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

Conferència “La dimensió social en la gestió dels espais naturals”

Sessió de seguiment acords de la Taula del Ter

Presentació del tercer cicle de planificació hidrològica
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Conferència “La dimensió social en la gestió dels espais naturals”

Sessió de seguiment acords de la Taula del Ter

Presentació del tercer cicle de planificació hidrològica

Participació en l’Assemblea General del projecte 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Girona, 
regió sensible a l’aigua” a la Fundació Mas Badia a la Tallada 
d’Empordà. 17 d’octubre de 2019.

Assistència a la jornada “Projectes de Territori: Conèixer, 
cooperar i créixer” organitzada per Europe Direct Girona amb la 
cooperació de la Diputació de Girona. La voluntat era visibilitzar 
els projectes amb socis de la demarcació de Girona finançats 
amb fons FEDER, 2014-2020. 29 de novembre de 2019.

Participació en la reunió del Consell Assessor de la Càtedra 
de l’Aigua, Natura i Benestar impulsada conjuntament per 
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona. 12 
de desembre de 2019.

Assistència a la jornada “Catalunya i les polítiques europees 
de conservació de la biodiversitat” on es van presentar els 
Informes d’Aplicació 2013-2018 de la Directiva Hàbitats i la 
Directiva Ocells a la sala d’actes del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 17 de desembre de 2019. Reunió Consell Assessor Càtedra de l’Aigua
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ALTRES ACCIONS DEL 2019
El Consorci, Premi Medi Ambient 2019, en la modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient

El Consorci del Ter va ser guardonat amb el Premi Medi Ambient 2019 
en la modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient en 
el transcurs d’un acte que es va celebrar a la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona (UdG) el 21 de novembre i que va comptar amb la 
participació del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i la 
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. 

El Consorci va ser guardonat pels seus 20 anys treballant per al riu 
Ter i el medi ambient. En la mateixa categoria, trajectòries, també es 
va guardonar al Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-
Ecologistes de Catalunya. 

En el transcurs de l’acte hi va haver una taula rodona sobre “La biodi-
versitat vegetal a Catalunya: coneixement i reptes de conservació” en la 
que hi va participar la Dra. Jordina Belmonte, presidenta de la Institució 
Catalana d’Història Natural, entre altres experts en la matèria.

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

El Consorci del Ter i l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) van firmar el febrer de 2014 un con-
veni 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 sisè any consecutiu, 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 pro-
posades i ha tingut ressò, tant a nivell de poblacions, ajuntaments, en-
titats i ciutadania. A més, el projecte ha permès implicar moltes entitats 
locals, de caire naturalista, científic, educatiu, etcètera. 

Aquest 2019 hi ha hagut quinze tallers al Ripollès, la Selva, el Gironès i 
el Baix Empordà. Aquests van començar al gener i es van allargar fins a 
la tardor. Les activitats, on hi van participar 617 persones, van tenir una 
durada d’unes quatre hores de mitjana i van ser les següents:

Taller de rastres a la neu a càrrec de Laura Roqué d’Ulnae Bones. 
Municipi: Vilallonga de Ter. 27 de gener de 2019.

Entrega del Premi Medi Ambient a Girona. Autor: Generalitat 
de Catalunya

Taller de rastres a la neu a Vilallonga de Ter



Memòria d'activitats del Consorci del Ter 2019 39

Col·locació de caixes-niu per a ocells amb la participació de l’Associació GACO (Grup d’Anellament de Calldetenes – Osona). 
Municipi: Anglès. 10 de febrer de 2019.

Taller d’edició de vídeos de natura amb mòbil a càrrec de CreatiBio. Municipi: Torroella de Montgrí-l’Estartit. 24 de febrer de 2019.

Descoberta de la futura Ruta de l’Onyar en bicicleta elèctrica. Punt d’inici del recorregut al municipi de Quart. 7 d’abril de 2019.

Revisem les caixes-niu col·locades aquest febrer. Municipis: Susqueda i Anglès. 9 de maig de 2019.

Tarda-vespre de natura amb passejada i sortida de descoberta de ratpenats (Batnight) a càrrec de Natura Montfred. 
Municipi: Ripoll. 25 de maig de 2019.

Descoberta del curs baix del Ter en caiac amb Kayak del Ter. Municipis: Colomers i Verges-Ultramort. 2 de juny de 2019.

Taller d’edició de vídeos de natura amb mòbil a 
Torroella de Montgrí-l’Estartit

Tarda-vespre de natura a Ripoll

Col·locació de caixes-niu a Anglès

Revisió caixes-niu a Susqueda i Anglès

Ruta de l’Onyar en bicicleta elèctrica

Descoberta del curs baix del Ter en caiac
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Passejada de natura a Vall de Núria amb el biòleg Ferran González. Municipi: Queralbs. 14 de juliol de 2019.

Lectura de poemes a la llera del Ter “El Ter, un riu de paraules” a càrrec del grup SAT-Teatre Centre. Municipi: Sant Joan 
de les Abadesses. 9 d’agost de 2019.

Activitat “Anem a… Escoltar ratpenats a la Devesa” amb Natura Montfred. Municipi: Girona. 14 de setembre de 2019.

Taller de recerca d’or al riu Freser a càrrec de Bateas de Oro. Municipi: Ribes de Freser. 28 de setembre de 2019.

Com començar a observar i entendre el nostre cel de nit amb l’expert en astrologia Josep Espigulé. Municipi: Sant Gregori, 
nucli de Cartellà. 28 de setembre de 2019.

Taller d’anellament d’ocells a Brunyola a càrrec de l’Associació El Blauet. 5 d’octubre de 2019.

Lectura de poemes “El Ter, un riu de paraules” a 
Sant Joan de les Abadesses. Autor: Jordi Coma

Nit d’estels a Cartellà, Sant Gregori

Passejada de natura a Vall de Núria

Busquem or al Freser, Ribes de Freser

Activitat d’escoltar ratpenats a la Devesa, Girona

Anellament d’ocells a Brunyola
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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. A més es va penjar a la pàgina web del Consorci 
del Ter –a l’apartat d’Agenda-, que s’envia a través del butlletí electrònic mensual. Les activitats també es van difondre al 
Facebook de la Ruta del Ter i al Twitter del Consorci del Ter.

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, el Club de Piragüisme Salt-Ter i Sorelló, Es-
tudis al Medi Aquàtic

D’una banda, el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter va portar a terme tres tallers: descoberta dels entorns de Ripoll 
(15/04/2019), descoberta dels entorns de Campdevànol fins “la Vella” (16/04/2019) i descoberta dels entorns de la riera 
d’Arçamala a Sant Joan de les Abadesses (17/06/2019).

D’altra banda, es van realitzar tres tallers amb Serveis Socials de Salt. En concret, un taller de rastres i petjades (02/07/2019) 
i un taller de menjadores per a ocells i activitats de natura (08/11/2019) a càrrec, ambdós, de l’Associació El Blauet; a més 
es va portar a terme un descens en caiac amb el Club de Piragüisme Salt-Ter (09/07/2019).

I per últim, Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic va fer un taller de pesca científica a Sant Ponç, a Girona, amb participants de 
l’Espai 31 del Mercadal (30/11/2019).

Pesca científica a Torroella de MontgríMarxa nòrdica a Sant Julià de Ramis

Matinal de marxa nòrdica amb Cristina Borràs de Nordic Walking Girona. Municipi: Sant Julià de Ramis. 19 d’octubre de 
2019.

Taller de pesca científica al baix Ter a càrrec de Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic. Municipi: Torroella de Montgrí. 9 de 
novembre de 2019.
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En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha comptat amb la participació de 937 
persones.

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 quatre activitats a Osona en coordinació amb el Parc del Castell de Montesquiu i de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, i finançades per la Diputació de Barcelona. Les activitats, en el seu conjunt, van reunir més d’un centenar 
persones i van tenir una durada d’unes tres hores cadascuna. Totes elles van ser gratuïtes per als participants.

Les activitats van ser les següents:

Taller de fotografia de natura a Vilanova de Sau amb el fotògraf Raül Carmona de Phototrekking. 31 de març de 2019.

Sortida fotogràfica per aprendre a llegir el paisatge a través de la recerca estètica i visual, enfocar les fotografies de forma 
propera (macrofotografia) i a buscar la relació entre subjecte i entorn a càrrec del fotògraf David Fajula. 1 de juny de 2019.

Commemoració del Dia Mundial dels Ocells al Parc del Castell de Montesquiu amb una jornada d’anellament, tallers per 
als més petits i espectacle infantil. 5 d’octubre de 2019.

Taller de rastres i petjades a Salt

Sortida fotogràfica al Castell de Montesquiu

Descoberta dels entorns de Ripoll

Taller de fotografia de natura a Vilanova de Sau. 
Autor: Raül Carmona

Taller de menjadores per a ocells a Salt

Commemoració del Dia Mundial dels Ocells al 
Parc del Castell de Montesquiu
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Sortida micològica a Tavèrnoles per conèixer els bolets de la zona a 
càrrec de l’Associació Micològica Joaquim Codina. 27 d’octubre de 
2019.

Sortida micològica a Tavèrnoles

Altres

Adhesió dels ajuntaments de Campllong i Riudellots de la Selva, ratificada en l’Assemblea General de 26 de setembre de 
2019 a Manlleu. 

Reunions de Consell de Govern els dies 28/02/2019 (Sant Gregori), 11/04/2019 (Les Masies de Voltregà), 04/07/2019 (Sant 
Gregori), 26/09/2019 (Manlleu) i 14/11/2019 (Anglès).

Empreses que han estat visitades o contactades per a la recerca de finançament o implicació en els projectes del Consorci 
del Ter durant el 2019: Grup Girbau, Fundació Agbar, Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), Aigües Vic, Prodaisa i 
Fundació “la Caixa”.
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DADES ECONÒMIQUES 2019
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2019, 356.682,63 euros?
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DESPESES

Durant el 2019 s’han reconegut obligacions per valor de 356.682,63 euros, en els conceptes següents:
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Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?





Seu administrativa
Museu del Ter
Passeig del Ter, 2 
08560 – Manlleu
Tel. 93 850 71 52
administracio@consorcidelter.cat
comunicacio@consorcidelter.cat 

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

Amb la col·laboració de:

www.consorcidelter.cat


