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Neix Via de Riu, una marca per 
desenvolupar el potencial turístic dels 
rius de la regió i adequar-se a la seva 
conservació 

DIJOUS 6 DE MAIG DE 2021 | MEDI AMBIENT 

L'aplec dels 4 Rius es celebrarà el 5 i 6 de juny amb activitats 

centrades en la promoció i descoberta del riu. 

Via de Riu serà la nova marca per desenvolupar el potencial turístic dels rius 

de la regió de Girona i adequar-se a la seva conservació. Oferirà itineraris 

fluvials, ciclisme, mediambiental, sostenible i transfronterer, que posarà en 

valor els diferents actius i recursos turístics dels territoris que en formen 

part, agrupats a partir d’un eix principal: el turisme d’itinerància sostenible. 

Martí Terés és el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona. 

 

Així ho han anunciat avui l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter a la 

vegada que han donat a conèixer les accions portades a terme en el marc 

del projecte Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible a Girona i al riu Ter 

on hi col·laboren Lleida i Perpinyà. Algunes de les millores de l’entorn per 

part del consistori han estat de millora de l’entorn natural, com plantació 



d’arbrat autòcton i pla de mitigació dels danys del senglar, entre d’altres. 

Són declaracions de Martí Terés. 

 

A nivell de construccions s’ha actuat en la millora del carril de Pont Major a 

Campdorà i la millora de l’embarcador de Pedret, entre d’altres. 

 

Pel que fa a les actuacions de promoció, aquest any finalment sí que es 

podrà celebrar l’Aplec dels 4 Rius, amb una primera edició al 2019, i amb 

aquesta segona edició que no es va poder celebrar l’any passat per la 

pandèmia però que ara ho farà el 5 i 6 de juny amb diferents activitats. Ho 

explica Martí Terés. 

 

En el marc de la presentació de la part transfronterera del projecte i la 

marca Via de Riu, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que es 

tracta d’una iniciativa molt important per preservar el medi natural i 

difondre’l amb equilibri. 

 

El programa INTERREG POCTEFA – TTFS està cofinançat al 65% pel Fons 

FEDER a través del Interreg Espanya, França, Andorra. 
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