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PRESENTACIÓ

Aquest 2020 ha estat un any marcat pel pas del Gloria i la pandèmia de la Covid 19. El temporal va afectar tot el ter-
ritori del Ter i els seus afluents i va provocar acumulacions de més de 400 mm en alguns punts de la conca afectant 
infraestructures, conreus, equipaments i alguns habitatges propers. Al sistema Sau-Susqueda van entrar un total de 
210 Hm3 d’aigua, és a dir, la meitat de tot el volum que s’hi pot acumular. Des del Consorci es va fer un esforç per re-
cuperar aguaits perduts, cartells, plafons, restaurar itineraris fluvials i camins que donen servei a la Ruta del Ter. D’altra 
banda, la pandèmia va obligar a replantejar i/o posposar algunes activitats obertes a la població i activitats d’educació 
i sensibilització ambiental i prorrogar un any més la finalització del 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 els espais fluvials i la creació de productes 
turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics-mediterranis. Aquest any, a més, s’ha produït un relleu 
a la direcció del Consorci del Ter. El Consell de Govern del Consorci del Ter de 22 d’octubre va aprovar concedir una 
comissió de serveis al fins ara director, Ponç Feliu, per ocupar el càrrec de Director del Parc Natural de Cap de Creus, 
i va nomenar com a nova directora Teia Puigvert i Picart, tècnica de desenvolupament territorial de l’organisme des de 
desembre de 2004.

L’activitat del Consorci del Ter no ha quedat aturada i s’han pogut tirar endavant diferents projectes de patrimoni natural 
i cultural com la connectivitat a la resclosa de la Pilastra amb la construcció d’una rampa de peixos; i també s’han realit-
zat diferents actuacions per la recuperació i conservació de les Deveses d’en Bru que permetran la millora i conservació 
dels hàbitats i les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors naturals, 
tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. A més s’han portat a terme diferents projectes de fauna 
com l’alliberament de nous exemplars de tortuga d’estany al Baix Ter o la instal·lació de diferents caixes-niu en espais 
en custòdia gestionats pel Consorci. Respecte a patrimoni cultural s’ha pogut arranjar l’entorn del pont de Can Peric al 
terme municipal de Camprodon. 

Pel que fa a la Ruta del Ter, enguany s’han renovat els vinils de totes les cartelleres d’informació de la Ruta del Ter 
que havien quedat malmesos pel pas del temps i s’ha editat, de nou, el fulletó de la Ruta del Ter per distribuir entre els 
establiments i oficines de turisme col·laboradores. Aquest any, a més, la Ter Bike Experience, en la seva vuitena edició, 
es va poder celebrar i reunir -malgrat la pandèmia- 200 participants. 

No podem deixar d’esmentar el projecte de promoció d’hàbits saludables entre la població de la conca del riu Ter –grà-
cies a un acord amb Dipsalut-, mitjançant el qual s’han fet 21 tallers i activitats al llarg del riu Ter (marxa nòrdica, taller 
de recerca d’or, pesca científica...). Entre les activitats obertes a la ciutadania i les adreçades a col·lectius específics 
amb risc d’exclusió social s’ha arribat a 287 persones.

Aquestes i altres actuacions dutes a terme durant el 2020, així com les dades econòmiques de l’ens, es descriuen en 
la memòria que segueix a continuació.
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ENS CONSORCIATS I REPRESENTANTS DEL CONSORCI
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El Consorci del Ter compta a 31 de desembre de 2020 amb 70 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els 
representants d’aquestes institucions durant aquest any han estat els següents:

REPRESENTANT 2020

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

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

AJUNTAMENT REPRESENTANT 2020
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Les Masies de Voltregà
Llanars
Manlleu
Molló
Montesquiu
Osor
Orís
Pals
Pardines
Quart
Queralbs
Ribes de Freser
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

REPRESENTANT 2020

Verònica Ruiz Leiva
Amadeu Rosell i Marti
Àlex Garrido i Serra
Josep Coma i Guitart
Sònia Muñoz i Culubret (fins 11/03/2020) / Carles Colomo (des de 12/03/2020)
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
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

AJUNTAMENT REPRESENTANT 2020
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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

REPRESENTANT 2020

REPRESENTANT 2020

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 Fot
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 Núñez
Jordi Puig i Boada / Marta Sureda i Xifre
Jordi Antúnez i Callís / Marc Calvet i Martí

AJUNTAMENT

CONSELL COMARCAL

REPRESENTANT 2020

REPRESENTANT 2020
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI
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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

Reunions de Consell de Govern els dies 04/03/2020 (Ripoll), 29/04/2020 (telemàtica), 04/06/2020 (telemàtica), 
09/07/2020 (Verges), 22/10/2020 (telemàtica de caràcter extraordinari) i 02/12/2020 (telemàtica).

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 2020 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 valorit-
zar els elements patrimonials relacionats amb els usos de l’aigua a través de la seva catalogació, protecció legal i 
rehabilitació.

El pas del temporal Gloria afecta el territori per on circula el riu Ter i els seus afluents

A finals de gener de 2020 el pas del temporal Gloria a Catalunya va afectar tot el territori del Ter i els seus afluents. 
En tres dies hi van haver acumulacions de més de 400 mm en alguns punts de la conca, fet inhabitual i encara més 
al mes de gener. Destacar que al sistema Sau-Susqueda van entrar un total de 210 Hm3 d’aigua, és a dir, la meitat 
de tot el volum que s’hi pot acumular.

Al Ter es van veure afectades infraestructures, conreus, equipaments i alguns habitatges propers. Des del Consorci 
del Ter durant el 2020 s’ha fet un esforç per recuperar aguaits perduts, cartells, plafons, restaurar itineraris fluvials i 
camins que donen servei a la Ruta del Ter. S’ha actuat als espais en custòdia fluvial de les ribes del Ter entre Bes-
canó i Sant Gregori (tram des de Bonmatí fins a la confluència amb la Llémena), a l’illa de la Pilastra a Sant Gregori, 
al Pla d’en Xuncla a Sarrià de Ter, a l’illa i els Planters a Colomers i a Foixà i a l’illa d’Avall a Jafre. Les actuacions 
s’han finançat amb una subvenció de la Diputació de Girona. En la mateixa línia s’ha col·laborat en diferents neteges 
populars impulsades des del territori per retirar elements arrossegats per la riuada. 

D’altra banda, des del Consorci s’ha fet un seguiment de 
les actuacions desenvolupades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) a diferents trams de riu, especialment als 
espais en custòdia fluvial i als àmbits on la Ruta del Ter va 
resultar més afectada.

El global de les actuacions ha permès recuperar la xarxa 
d’itineraris fluvials als espais en custòdia.

En les fotografies es pot veure algunes de les imatges que 
ens va deixar la borrasca.

Sortida d’aigua a El Pasteral
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En concret, a l’illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori i Salt) s’han pogut portar a terme actuacions de manteniment 
a través de l’empresa Brot SLU (Empresa d’inserció Fundació Oscobe) per un import de 3.765,24 euros, IVA inclòs. 
Les actuacions eren necessàries després de les riuades derivades del temporal Gloria per tal de donar compliment 
al Pla de Conservació Post-LIFE que es va començar a implementar el gener de 2014  després de l’execució del pro-
jecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. Enguany s’han realitzat treballs forestals 
per a retirar arbres caiguts i tombats per la riuada. 

D’altra banda, a l’illa d’Avall (Jafre) s’ha pogut arran-
jar també l’itinerari fluvial que tant el Gloria com la 
riuada de finals d’abril va deixar en molt mal estat. 
En alguns punts del trajecte no es podia transitar 
gairebé ni a peu ni en bicicleta. Hi havia afectaci-
ons diverses com acumulacions de materials (sedi-
ments, troncs, residus inerts), així com esvorancs i 
xaragalls. L’actuació es va adjudicar a Jordi Jusca-
fresa i Mir, S.L.U (GRUP JUSCA) per un import de 
5.929 euros, IVA inclòs. L’itinerari té una longitud to-
tal d’uns 2,3 quilòmetres, dels quals s’ha hagut d’ar-
ranjar aproximadament 1 quilòmetre.

El riu Onyar al seu pas per Girona

Arranjament itinerari illa d’Avall, Jafre

Crescuda del riu Ter, Colomers Afectació pas del Gloria a Torroella de Montgrí
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El Consorci del Ter executa el projecte “Actuacions de conservació i gestió de l’ús públic als espais en cus-
tòdia fluvial de Riberes del Baix Ter 2020” per millorar els hàbitats del Ter i aconseguir un ús públic racional 
i sostenible

Dins el projecte “Actuacions de conservació i gestió de l’ús públic als espais en custòdia fluvial de Riberes del Baix Ter 
2020” redactat pels serveis tècnics, i que ha rebut finançament de la Diputació de Girona, s’han portat a terme diver-
ses accions en diferents espais en custòdia fluvial que té el Consorci del Ter per adaptar la gestió a desenvolupar als 
canvis d’ençà de la riuada del gener. La riuada va provocar diferents afectacions en els hàbitats del riu Ter. S’ha actuat 
en els següents espais: les ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori (tram des de Bonmatí fins a la confluència amb 
la Llémena), a l’illa de la Pilastra a Sant Gregori, al Pla d’en Xuncla a Sarrià de Ter, a l’illa i els Planters a Colomers 
i Foixà i a l’illa d’Avall a Jafre. S’han realitzat dos tipus d’actuacions; unes dirigides a la conservació i millora directa 
dels hàbitats i espècies, i les altres de conservació indirecta a través de l’ordenació i regulació de l’ús públic. L’objectiu 
era la millora i conservació dels hàbitats i les poblacions faunístiques d’aquests trams de riu tot incidint en ús públic 
racional i sostenible que permeti acostar a la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals.

Les actuacions per a la conservació dels hàbitats i les espècies s’han centrat principalment en espècies molt amena-
çades com són la tortuga d’estany i el turó europeu. Per a la tortuga d’estany (Emys orbicularis) s’ha portat a terme un 
seguiment dels seus hàbitats. També s’han millorat les condicions d’insolació de les basses, s’han instal·lat elements 
estructurals i s’han recol·locat les sorres dipositades en l’avinguda, entre altres. A més s’ha fet un control de quelonis 
exòtics i seguiment de les poblacions dels autòctons. També s’han realitzat actuacions per afavorir el turó europeu 
(Mustela putorius), un petit mamífer carnívor en gran regressió, amb l’objectiu d’augmentar les seves poblacions i 
permetre garantir la conservació d’aquesta espècie protegida i tan amenaçada. Es vol facilitar la connectivitat de les 
poblacions/exemplars existents a través d’accions de millora de l’hàbitat, afavoriment de les poblacions de conill i 
d’amfibis com a font d’aliment del turó, així com control de competidors, especialment visó americà. 

També s’han portat a terme altres actuacions per a la conservació de la biodiversitat com la creació i condicionament 
de microhàbitats per afavorir a espècies clau com poblacions de rèptils (afavorint punts d’insolació o termoregulació) 
i d’amfibis, petits mamífers i aus (creant punts de refugi i d’hibernació). També s’han instal·lat caixes-niu en diversos 
espais en custòdia. 

Pel que fa a l’ús públic, regulació i ordenació, s’han restituït els desperfectes a la xarxa d’itineraris de descoberta. En 
alguns punts hi havia afectacions diverses com acumulacions de materials i també desperfectes en diversos elements 
d’ús públic (banderoles, cartells, aguaits...). N’hi ha que havien desaparegut i d’altres que havien estat tombats, des-
calçats i/o desplaçats. A més s’ha instal·lat una pantalla d’aguait a l’entorn de la desembocadura de la Llémena al Ter. 

Aquestes actuacions han beneficiat directament altres espècies com la tortuga de rierol, amfibis diversos, conills, 
ofidis, aus i quiròpters.
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Alliberats 17 nous exemplars de tortuga d’estany al riu Ter amb l’objectiu de recuperar aquesta espècie 
amenaçada. En els últims cinc anys s’hauran alliberat més de 200 exemplars d’Emys orbicularis criats en 
captivitat

En el marc del projecte de recuperació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) al riu Ter i els seus hàbitats, el 9 
d’octubre es van alliberar 17 nous exemplars en diversos punts del Ter des de Bescanó a Foixà. A Bescanó hi van 
participar tres grups d’escolars d’educació infantil, P5, de l’escola Doctor Sobrequés. S’actua a l’espai Xarxa Natura 
2000, ZEC Riberes del Baix Ter. En els últims 5 anys des del Consorci del Ter s’hauran alliberat 207 exemplars d’Emys 
orbicularis. El 2015 es van començar els alliberaments a través del projecte LIFE Potamo Fauna quan se’n van deixar 
anar 160 fins el 2017. I després amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Fundació Bancària “la Caixa” se’n 
van alliberar 30 més entre els anys 2018 i 2019. En l’acte del dia 9 hi van participar Xavier Vinyoles, alcalde de Bescanó; 
Àstrid Desset, presidenta del Consorci del Ter; Ponç Feliu i Teia Puigvert, dels serveis tècnics del Consorci del Ter; i 
Joan Budó, del Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera. 

Millora d’una bassa temporal a Bescanó

Recuperació de l’aguait a la finca Pla d’en Xuncla, Sarrià de Ter

Nova pantalla aguait a la desembocadura de la Llémena, Sant Gregori

Senyalització de l’illa d’Avall recuperada, Jafre
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L’alliberament d’aquest any s’ha portat a terme amb finançament del programa INTERREG V A Espanya-França-
Andorra POCTEFA 2014-2020 en el qual el Consorci és soci del projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible 
– Têt, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)”.

La tortuga d’estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un dels vertebrats amb major risc d’extinció, 
relegat a escassos enclavaments naturals, on les poblacions, a més de l’aïllament, continuen patint la desaparició i 
degradació dels seus hàbitats. Es tracta d’una espècie protegida de fauna salvatge autòctona. 

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. A alguns exemplars, recapturats, també se’ls posa un radiotransmissor 
per poder efectuar-ne un radioseguiment. 

Seguiment

Dins el mateix projecte, es porta a terme un seguiment i un monitoratge de les poblacions, fins que la població 
s’estabilitzi, a través del mètode de captura-recaptura, amb trampes específiques per a quelonis aquàtics: trampes 
d’insolació i nanses amb esquer. Els seguiments es realitzen des del 2015. El seguiment ha permès determinar que 
els exemplars presenten una bona adaptabilitat als hàbitats, constatant que tenen refugi i aliment, perquè tenen 
uns molt bons creixements i bon estat sanitari. Així ho demostren les dades biomètriques (marques a la closca, pes, 
longitud...). S’espera que d’aquí 2 o 3 anys, com a màxim, es puguin començar a reproduir. La tortuga d’estany no 
arriba a la maduresa sexual fins cap als 7-8 anys de mitjana. 

Alliberament de tortuga d’estany amb escolars, Bescanó Tortuga d’estany, alliberament a Foixà
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La campanya de seguiment del 2020 ha estat condicionada pel Gloria que ha transformat notablement alguns dels 
indrets on hi ha les poblacions de tortuga d’estany del Baix Ter i de l’altra pels confinaments de la població pel context 
de la pandèmia de la Covid 19. La campanya es va realitzar de finals de setembre a novembre. Es van efectuar un 
total de 40 recaptures, 20 al Gironès i 20 al Baix Empordà. Malgrat que els indrets on s’han anat realitzat els reforços 
poblacionals de tortuga d’estany van patir inundacions greus amb làmines d’aigua i corrents d’aigua importants, les 
tortugues no s’han pràcticament mogut dels indrets on es van alliberar, constatant que es troben en bon estat general 
i s’han adaptat a la situació originada pel temporal.

Les actuacions portades a terme a la finca en custòdia les Deveses d’en Bru de Girona faran compatible 
la conservació i la millora de l’espai amb un ús públic ordenat i sostenible

El 10 de novembre l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor de Sostenibilitat i vicepresident tercer del 
Consorci del Ter, Martí Terés; el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a Girona, Pere Saló; la presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset; i un dels propietaris de la finca 
Deveses d’en Bru, Francesc Fontanet, van presentar les actuacions que s’han portat a terme a l’espai de gairebé 
32 hectàrees. El maig de 2019 el Consorci del Ter va signar un acord de custòdia del territori amb la propietat per 
10 anys, prorrogable. L’objectiu del conveni és recuperar i conservar les Deveses d’en Bru i permetre la millora 
i conservació dels hàbitats i les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. 

Les actuacions han tingut un cost de 50.496,81 euros (IVA inclòs) i han comptat amb una subvenció del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com finançament de l’Ajuntament de Girona. 

A la finca de les Deveses d’en Bru s’hi ha portat a terme el control de flora invasora (ailant, gleditsia, troana, 
plomall de la pampa, iuca, negundo, etc.), el control de fauna invasora (tortugues d’aigua exòtiques invasores), 
la creació d’un refugi de ratpenats i l’enderroc d’estructura. D’altra banda, també s’ha realitzat una regulació i 
ordenació d’ús públic amb una xarxa d’itineraris de descoberta (establiment i manteniment), senyalització dels 
mateixos, millora de la rampa d’accés per a vianants i ciclistes del sector de Fontajau, la regulació d’accessos 
per evitar el trànsit rodat a l’interior de l’espai en custòdia fluvial i la instal·lació d’una pantalla-aguait a l’entorn 
de la bassa. 

Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per controlar espècies exòtiques invasores 
de flora que amenacen les comunitats naturals d’interès com són les salzedes, alberedes i freixenedes; i també 
per controlar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques al·lòctones i fer un seguiment de 
les poblacions de quelonis autòctons, tant tortuga d’estany com tortuga de rierol, a la zona. A més, es volen 
afavorir les poblacions de ratpenats –fauna útil per al control de plagues- i per això s’han instal·lat caixes-niu 
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Presentació de les actuacions a les Deveses d’en Bru, Girona Vista del nou refugi de ratpenats

i s’ha adequat una caseta prefabricada de l’antiga extractiva que servirà de refugi. També s’han creat punts de 
refugi i d’hibernació (pilons de pedres i piles de soques) per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i 
s’ha enderrocat una estructura obsoleta, en forma de U i d’1 metre d’alçada, que generava impactes paisatgístics i 
permetrà, ara, recuperar hàbitats naturals.

Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i senyalitzada, 
aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai, propiciant l’abandonament d’altres corriols 
no consolidats i que generen impactes. També s’han instal·lat elements que impediran l’accés rodat als vehicles no 
autoritzats, en concret, una barrera (només tindran accés autoritzat els serveis de manteniment i millora de l’espai, 
així com els propietaris dels terrenys i l’Ajuntament de Girona). Tots els camins són aptes per a bicicletes i vianants. 
Aquests s’han desbrossat i s’han retirat les deixalles i abocaments existents a l’espai, una dotzena de pneumàtics, 
2m3 de runa i 15 bosses industrials de deixalles; a banda de diversos elements voluminosos com canonades de 
PVC, una bicicleta, etcètera. Els itineraris seleccionats per formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en 
Bru tenen una longitud aproximada de 3 quilòmetres. D’altra banda s’ha millorat la rampa d’accés per a vianants i 
ciclistes al sector de Fontajau que és l’accés principal a la finca, amb sauló estabilitzat. El tram fa aproximadament 
70 metres de longitud. 

Per últim, s’ha col·locat una pantalla aguait de fusta a l’entorn de la bassa amb obertures de diferents alçades per 
tal que hi puguin arribar tots els públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa perquè els usuaris 
puguin identificar bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 
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Pantalla aguait amb plafons interpretatius Millores nova rampa d’accés al sector de Fontajau

El Consorci del Ter recupera la connectivitat del riu Ter a l’entorn de la resclosa de la Pilastra amb la 
construcció d’una rampa de peixos

Des del Consorci del Ter, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’ha pogut recuperar la 
connectivitat del riu Ter a l’entorn de la resclosa de la Pilastra, ubicada entre Montfullà (terme municipal de Bescanó) 
i Sant Gregori, amb la construcció d’una rampa de peixos. La resclosa està situada al braç dret del riu i té la funció 
de derivar l’aigua del Ter cap a la sèquia Monar. L’actuació ha tingut un import d’execució de 140.588,84 euros, IVA 
inclòs. D’aquests, 100.000 euros els ha aportat l’ACA a través del procediment de concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva, per actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia.  

La resclosa de la Pilastra suposava un obstacle important per al pas del peixos. També tenia un problema de 
sedimentació i rebliment que calia resoldre per garantir-ne la funcionalitat. Ara, el connector ictícola ha de permetre 
el trànsit de les diferents espècies presents en aquest tram del riu Ter, facilitant-ne la propagació i la migració. Per 
garantir la funcionalitat del dispositiu, a banda de poder disposar del cabal suficient i les condicions de l’entorn adients, 
s’han efectuat 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. Actualment està dirigida per una comissió gestora de la qual formen part els ajuntaments de Girona, 
Salt i Bescanó. 
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A l’entorn de la resclosa s’han fet plantacions d’arbres de ribera i s’han restaurat els accessos. L’actuació s’ha centrat 
als entorns de l’illa de la Pilastra, al límit entre els termes municipals de Sant Gregori, Bescanó i Salt. El projecte s’ha 
desenvolupat 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).

Per tal de minimitzar els efectes negatius de les obres es va efectuar un Pla de salvament d’espècies aqüícoles i 
s’ha començat un complert estudi de seguiment per avaluar la millora de la connectivitat ecològica i l’efectivitat del 
dispositiu de pas per a peixos. Aquest seguiment determinarà quines espècies poden remuntar el pas i si cal fer 
ajustos a la rampa per facilitar la migració de la fauna ictícola. El dispositiu ha d’afavorir espècies autòctones com el 
barb de muntanya, la bagra, l’espinós, l’anguila, la bavosa de riu o la truita, espècie típica del curs alt del Ter, també 
present a aquest àmbit. 

D’altra banda, els dies 30 de novembre i 4 de desembre, 
les dues classes de 6è de primària de l’escola Doctor 
Sobrequés de Bescanó van visitar el dispositiu 
acompanyats de la directora del Consorci del Ter, 
Teia Puigvert, per conèixer de primera mà què és un 
dispositiu de pas de peixos, perquè es fa i a quines 
espècies afavoreix, entre altres qüestions.

Seguiment ictiològic Visita amb alumnes de l’escola Doctor Sobrequés de Bescanó

Nova rampa de peixos a la resclosa de la Pilastra, Sant Gregori
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Realitzem una actuació de control de budleia a la capçalera del riu Ter. Aquesta planta invasora, amb gran 
capacitat de reproducció, posa en risc les zones de pastura i el bosc de ribera

El Consorci del Ter amb el suport de la Diputació de Girona ha portat a terme una actuació de control dels peus de 
budleia (Buddleja davidii) en dos punts de la capçalera del riu Ter, durant el novembre. En concret, a la riera de Tregurà 
–fins a un quilòmetre aproximadament aigües amunt de la confluència amb el riu Ter- i al riu Ter –aigües amunt de 
Setcases, revisant des de la carretera de Vallter 2000 i el tram urbà de Setcases, fins a la confluència amb la riera 
de Tregurà a Vilallonga de Ter-. La budleia és una planta al·lòctona procedent de l’Àsia que té una gran capacitat 
d’expansió ja que una planta adulta produeix 3 milions de llavors l’any, les quals s’escampen per l’aigua i el vent molt 
fàcilment; també hi ha fragments que arrelen i es converteixen en nous exemplars. Des del 2005 el Consorci del Ter 
realitza aquestes actuacions a les zones altes del riu per evitar que es propagui aigües avall. El tractament dels peus 
de budleia es porta a terme seguint el protocol de control de la Diputació de Girona i el propi Consorci. 

El 2020 s’han hagut de reforçar els treballs de 
manteniment per la tempesta Gloria ja que les riuades 
importants acceleren el procés de dispersió aigües 
avall. La propagació de la budleia posa en risc zones 
d’alt valor ecològic, com són les pastures i els boscos de 
ribera. Els treballs els han portat a terme dues brigades 
de la Fundació MAP que s’han encarregat d’arrencar, 
retirar i cremar les plantes. El cost dels treballs ha estat 
de 7.175,30 euros (IVA inclòs).

Actuació de control de budleia, Vilallonga de Ter

Treballs mecànics de control de budleia Plantes de budleia retirades
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Arrangem l’entorn del pont de Can Peric a Camprodon i eliminem la vegetació que creixia directament en aquest 
element inclòs en l’inventari de patrimoni cultural del Consorci del Ter amb finançament de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat (ATL)

El Consorci del Ter, gràcies a una aportació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), ha pogut arranjar l’entorn 
del pont de Can Peric, al terme municipal de Camprodon –al límit amb Sant Pau de Segúries- i ubicat molt a prop del pas 
de la Ruta del Ter. Aquest element forma part de l’inventari de patrimoni cultural de l’organisme i està inclòs en una de les 
rutes temàtiques de la Ruta del Ter.

En concret, s’ha desbrossat el corriol existent des de la Ruta de Ter fins al pont de Can Peric i el molí. Pel que fa al 
pont s’ha pogut eliminar la vegetació que hi creixia directament i també al mur de feixa nord-est; s’han aclarit els arbres 
i arbustos, així com arrencat les herbes i plantes enfiladisses. A més s’ha extret la part de la terra i la runa que s’havia 
acumulat a la part superior del pont i s’ha netejat fent visible aquesta part de l’estructura. També s’ha pogut millorar l’entorn 
amb desbrossades selectives i tractaments forestals de la massa. Finalment s’ha instal·lat un cartell informatiu sobre 
l’element amb un advertiment sobre seguretat (no es pot accedir al pont per evitar perills derivats de l’estat de l’estructura) 
i una tanca per evitar l’accés. 

El pont de Can Peric, en realitat es tracta d’un aqüeducte que formava part d’una canalització, de la qual se’n desconeixen 
tant les característiques com el recorregut i la seva finalitat concreta. En tot cas, el pont és l’element que permetia que 
aquesta conducció pogués salvar el desnivell del torrent que baixa del turó del Sitjar i desemboca al Ter, molt a prop 
d’aquest indret. 

Es tracta d’una obra feta amb pedra calcària del país. Està format per tres arcades amb una amplada de 2,30 metres, 
una llargada propera als 20 metres i una altura màxima, sobre el torrent, que s’apropa als 8 metres i que es va reduint 
considerablement als extrems. La part superior és planera, amb un lleuger pendent cap al sud, i presenta una única 
barana d’uns 40 centímetres d’alçada al costat oest. El pont presenta tres ulls d’arc del mig punt, el central una mica més 
ample que els dos laterals. 

Hi ha molt poques dades històriques sobre el pont de Can Peric, llevat d’una informació –no poc important- que ens 
proporciona el propi element: la data de 1872 inscrita en la clau del costat de ponent de l’arc central. A partir d’aquesta 
data, es pot esbossar amb una certa fiabilitat el context històric en què va ser construït i va funcionar. Amb pocs dubtes, cal 
relacionar la construcció d’aquest aqüeducte amb l’extensa hisenda del Sitjar, un dels grans masos de la contrada, i que 
es troba encimbellat a més de 1.000 metres d’alçada, a l’altra banda de l’espina de la carena que delimita la zona per l’est.

Els Sitjar de la segona meitat del segle XIX van promoure tot un seguit d’infraestructures hidràuliques i de regadiu en 
diversos punts de la seva propietat, entre les quals cal ubicar el pont de Can Peric. No s’ha trobat documentació sobre 
aquesta infraestructura, però probablement seria part de la canalització de desguàs d’un dels sistemes de reg de la 
hisenda del Sitjar. 
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Inici de les actuacions al pont de Can Peric, Camprodon Finalització dels treballs al pont

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

Un any més, 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. 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 propera als 2.000 exemplars (similar a la de l’any 2019), la gran majoria d’ells 
ànecs collverds, dels quals un terç eren presents a la comarca d’Osona, un altre terç al Gironès i l’altre terç al tram 
baix del Ter, ja a la plana empordanesa. A Osona, on els últims anys s’havia mantingut molt estable, ha quedat reduït 
a pràcticament la meitat, passant de 1.529 exemplars a 838 individus; aquesta disminució podria atribuir-se al brot 
de botulisme que hi va haver l’estiu del 2019 al riu Gurri. A nivell anecdòtic, s’ha observat un exemplar de xarxet al 
Ripollès, un cullerot i un ànec blanc al Baix Ter i també un ànec mut i una oca egípcia –úniques espècies al·lòctones 
observades-. Altres ocells capbussadors detectats han estat un individu de cabussó collnegre al Baix Ter i un bon 
nombre de cabussets al llarg de tot el riu (un total de 55 exemplars), especialment als trams d’aigües encalmades; 
aquesta xifra és lleugerament superior als 43 exemplars de l’any 2019.
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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 va ser de 265 
exemplars, xifra molt inferior als 400 exemplars de l’any passat i també a la d’anys enrere, 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, a 
la disponibilitat d’aliment o a oscil·lacions relacionades amb el clima.

Pel que fa als ardeids, el gruix ha estat a les comarques del Gironès (320) i Osona (284), especialment gràcies als 
grups d’esplugabous, amb un total de 446 individus. El martinet blanc i el bernat pescaire han estat més repartits 
al llarg del curs del riu, aquest darrer amb una xifra força elevada, de 135 individus. L’agró blanc, una espècie molt 
escassa anys enrere, segueix augmentant les seves xifres, i a la comarca d’Osona ha acollit una xifra elevada, amb 
un total de 20 exemplars, per 8 al Gironès, dades que, sumades a les del Baix Ter, han donat una xifra total de 31 
exemplars al riu Ter, molt similar als 34 de l’any 2019. Cal afegir també l’observació d’una cigonya negra hivernant al 
Gironès, una espècie molt escassa a Catalunya, i encara més com a hivernant.

Pel que fa a les gavines, cal destacar que de nou el gavià argentat és el més abundant, amb gairebé 2.000 exemplars 
al llarg de tot el riu, uns 1.600 dels quals són a Osona. Al Gironès, hi han hivernat 5 gavines vulgars, mentre que el 
gavià fosc, sempre força escàs, ha comptat amb 13 individus a Osona i amb només 1 exemplar al Gironès.

Pel que fa a les limícoles, 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 destaquen, però, un total de 26 xivitones i 12 xivites, i una presència 
escassa d’altres ocells típics de prats humits i aiguamolls, com són els becadells, becades i fredelugues. A més, 
també s’han observat alguns corriols a la Gola del Ter. El mateix succeeix amb els ràl·lids, on els 128 exemplars de 
polla d’aigua tenen un protagonisme ben marcat (una xifra similar als 140 de l’any 2019). També s’han detectat 3 
exemplars de rascló i 12 fotges, sobretot al curs baix del Ter.

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

També s’han comptabilitzat altres ocells de mida petita vinculats al medi aquàtic, com són el blauet (32 exemplars, 
majoritàriament al curs baix) i la merla d’aigua (54 exemplars, majoritàriament al curs alt), entre d’altres com el 
rossinyol bord, el repicatalons, etcètera.

Cal tenir present que aquest cens ha estat fet els dies previs al pas del temporal Gloria per la conca de Ter, per la 
qual cosa els efectes que les fortes riuades van poder ocasionar a les poblacions d’ocells hivernants al riu Ter no 
han quedat reflectides a les xifres totals. Caldrà veure en anys posteriors com evolucionen les poblacions dels ocells 
del Ter i afluents després dels forts canvis que han sofert els hàbitats fluvials. Justament, censos com el present són 
grans indicadors per estudiar-ne els efectes, les conseqüències i l’evolució ecològica de les poblacions faunístiques.
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Cal esmentar que al cens hi han participat 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, les Illes Medes i el Baix Ter (Baix Empordà), així com membres del 
Cos d’Agents Rurals. 

Corb marí gros. Il·lustració: Toni Llobet Martinet blanc. Il·lustració: Toni Llobet

El Consorci del Ter gestiona 8 espais del riu Ter a través d’acords de custòdia fluvial, més de 200 hectàrees 
de ribes 

El Consorci del Ter aquest 2020 ha firmat un nou acord de custòdia fluvial amb l’Ajuntament de Torelló per una zona 
del polígon de Matabosc amb una superfície aproximada de 10,43 hectàrees. L’objectiu és garantir la protecció 
i desenvolupament de l’ecosistema i entorn fluvial existent en aquest àmbit amb un adequat estudi, protecció, 
recuperació i gestió dels boscos de ribera i del conjunt de l’espai. En una primera fase, el Consorci del Ter inventariarà 
i recollirà totes les dades referents a les espècies, hàbitats, poblacions, ecosistemes i altres característiques de 
l’espai, per després elaborar les propostes de gestió i la programació anual d’actuacions previstes. L’aprofitament de 
les planes fluvials com a terrenys aptes per al desenvolupament de molts usos ha incidit notablement en els rius i la 
seva dinàmica, eliminant bona part del bosc i altres formacions de ribera.
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Al riu i a l’interior de la finca s’hi troben espècies com el barb de muntanya, el martinet de nit, el martinet blanc, el 
milà negre, el blauet, i altra fauna d’interès com la bagra, la merla d’aigua o el bernat pescaire. A més, es tracta d’un 
espai freqüentat per ardeids, anàtides, corbs marins i llúdrigues, entre altres.

El conveni té una vigència de quatre anys, prorrogable per períodes anuals. 

Amb aquest nou acord de custòdia el Consorci gestiona vuit espais del riu Ter: El Roig (Ripoll), Matabosc-la Bardissa 
(Torelló), ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori (tram des del Pont de Bonmatí fins a la confluència amb la 
Llémena, Bescanó-Sant Gregori-Sant Julià de Llor i Bonmatí), La Pilastra (Sant Gregori), Deveses d’en Bru (Girona), 
Pla d’en Xuncla (Sarrià de Ter), illa i els Planters (Colomers-Foixà) i illa d’Avall (Jafre).

ESPAI EN CUSTÒDIA MUNICIPI ESPAI PROTEGIT SUPERFÍCIE AMB HECTÀREES

EL ROIG RIPOLL SISTEMA  
TRANSVERSAL CATALÀ 1,946

MATABOSC –  
LA BARDISSA TORELLÓ 10,43

RIBES DEL TER ENTRE 
BESCANÓ I SANT 

GREGORI (tram des del 
Pont de Bonmatí fins a 
la confluència amb la 

Llémena)

BESCANÓ / SANT GREGORI 
/ SANT JULIÀ DE LLOR I 

BONMATÍ

RIBERES DEL BAIX 
TER 79,26

LA PILASTRA BESCANÓ / SANT GREGORI RIBERES DEL BAIX 
TER 7,027

DEVESES D’EN BRU GIRONA RIBERES DEL BAIX 
TER 31,74

PLA D’EN XUNCLA SARRIÀ DE TER RIBERES DEL BAIX 
TER 2,1588

ILLA I ELS PLANTERS COLOMERS I FOIXÀ RIBERES DEL BAIX 
TER 55

ILLA D’AVALL JAFRE RIBERES DEL BAIX 
TER 25,7077
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Mapa dels espais en custòdia

Nova finca en custòdia a Torelló. Autor: Ajuntament de Torelló
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El projecte INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)”, en el qual 
el Consorci hi participa com a soci beneficiari, s’allarga un any més per la pandèmia de la Covid 19

El Consorci del Ter forma part, com a soci beneficiari, del projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, 
Ter, Fluvià i Segre (TTFS)” inclòs en la segona convocatòria del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra 
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 Consorci del Ter, són 
l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Lleida, l’Oficina de Turisme de Perpinyà, Turisme de Lleida i la Communaute 
Urbaine Perpignan Mediterranee (cap de fila). A través d’aquest projecte es porten a terme actuacions que permeten 
millorar el patrimoni natural del Ter en trams urbans. Enguany, i degut a la pandèmia de la Covid 19, les activitats previstes 
el 2020 s’han hagut d’ajornar i el programa ha concedit una prorroga d’un any per poder realitzar durant el 2021 les 
activitats i accions previstes que resten per portar a terme. El projecte es donarà per finalitzat la tardor de 2021.

Aquest 2020 hi ha hagut 6 reunions de coordinació entre els socis que s’han realitzat de forma telemàtica (06/04/2020, 
16/04/2020, 23/04/2020, 29/04/2020, 28/05/2020 i 13/11/2020).

En el marc d’aquest projecte TTFS, a més, s’afavoreix a través d’accions diverses la biodiversitat (amfibis, quiròpters, 
peixos, vegetació autòctona, etc.) i els hàbitats dels espais riberencs en diferents àmbits fluvials. El 2019 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 que ha permès detectar fins a 9 
espècies d’amfibis. 

L’estudi ha inclòs un seguiment estandarditzat de les poblacions d’amfibis que habiten en cinc espais en custòdia fluvial 
del Consorci del Ter, però també s’han fet prospeccions inicials d’amfibis en quatre altres finques per a una possible 
futura custòdia d’aquests espais i s’han proposat les mesures de conservació pertinents dels espais per a potenciar i 
recuperar les poblacions d’amfibis. Per tal d’obtenir dades el màxim de representatives s’han fet tres campanyes de 
mostreig a la primavera (entre març i juliol) i una campanya de mostreig a la tardor (octubre), als espais amb acord 
de custòdia, per a cobrir l’espectre fenològic de totes les espècies. Als espais sense acord de custòdia s’ha fet una 
campanya de mostreig, prospecció inicial, a la primavera. El seguiment ha tingut en compte tant els individus adults 
com les larves. S’han establert diferents mètodes de prospecció per a una correcta detecció de les diferents espècies. 
Pels anurs adults es realitzen escoltes nocturnes de cants i transsectes. I pels urodels i per les larves es mostregen les 
masses d’aigua amb el salabre seguint estrictament els protocols de bioseguretat. 

Al conjunt de les 9 localitats mostrejades s’ha detectat una riquesa de fins a nou espècies d’amfibis: 7 anurs i 2 urodels. 
D’aquestes espècies se n’han detectat 8 a les localitats incloses a l’espai “Riberes del Baix Ter” i 5 a la finca El Roig 
“Sistema Transversal Català”. La granota verda (Pelophylax perezi), juntament amb la granota pintada (Discoglossus 
pictus) han estat les espècies més presents a l’àrea d’estudi. Les espècies detectades a través del cant han estat la reineta 
(Hyla meridionalis), la granota verda i el tòtil (Alytes almogavarii). El gripau corredor (Epidalea calamita) s’ha observat 
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El Consorci participa en un intercanvi internacional a Gran Canària 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” (FIRESHEPHERDS)

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”, i conegut amb l’acrònim FireShepherds, aquest 2020 s’ha portat a 
terme un intercanvi internacional a Gran Canària entre l’11 i el 14 de febrer. 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 

majoritàriament recorrent els transsectes. El gripau comú (Bufo spinosus) i la salamandra (Salamandra salamandra) 
s’han detectat als transsectes o en morfologia larvària als punts de mostreig. El tritó palmat (Lissotriton helveticus) s’ha 
detectat als mostrejos nocturns mitjançant l’observació directa d’adults a l’aigua i a partir de la captura amb salabre 
d’adults i larves durant els mostrejos diürns. A la localitat del Roig de Ripoll s’ha detectat una espècie, granota roja (Rana 
temporaria) amb requeriments de clima eurosiberià que només ha aparegut en aquesta zona i en baix nombre.

Hem de tenir en compte que els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçats a escala global per diverses causes. 
La destrucció i fragmentació d’hàbitats és una de les principals causes del seu declivi, així com les espècies invasores, 
la contaminació i els atropellaments, entre d’altres problemàtiques. A Catalunya aquest grup animal utilitza punts d’aigua 
de diferents tipus per reproduir-se. Entre aquests tipus es troben els hàbitats aquàtics associats a rius permanents com 
el Ter: basses i aiguamolls de diferents superfícies i fondàries situats a les ribes.

Les finques en custòdia on s’ha portat a terme el seguiment han estat: El Roig a Ripoll, la resclosa d’en Joga a Bescanó, 
el Pla d’en Xuncla a Sarrià de Ter, l’illa i els Planters a Foixà i l’illa d’Avall a Jafre. 

Reunió de coordinació telemàtica, 13/11/2020 Seguiment d’amfibis, autor: Iago Pérez (Sorelló), El Roig (Ripoll)
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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. El projecte busca contribuir a la prevenció d’incendis 
forestals, incrementar la qualitat dels productes i sostenir econòmicament la feina dels pastors.

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

En l’intercanvi de Gran Canària es van conèixer diferents experiències de compatibilitat entre pastura, repoblació forestal 
i prevenció d’incendis i ús públic a l’àrea recreativa de San José del Álamo, també es va visitar l’escola de ramaderia i 
pastura de Gran Canària a la Granja del Cabildo, així com diferents experiències de pastors transhumans i explotacions 
d’elaboració de formatges i venda dels mateixos en botigues locals. 

D’altra banda i en el marc del mateix projecte, enguany des del Consorci del Ter s’ha col·laborat en la traducció al català 
de diferents textos formatius que s’han elaborat i que han de permetre millorar les habilitats i competències dels pastors 
i pastores en silvopastoralisme i gestió d’incendis.

Participants en l’intercanvi de Gran Canària
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Nova cartellera a Llanars

ACCIONS 2020 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 soste-
nible 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 (Ullde-
ter-Setcases) i la Costa Brava (Torroella de Montgrí-L’Estartit). Aquest any s’han renovat les cartelleres de la Ruta del 
Ter i s’ha editat un nou fulletó turístic –amb una tirada de 20.000 exemplars- que inclou el carnet de la Ruta, el qual 
s’ha distribuït entre els establiments col·laboradors que l’han sol·licitat.

Renovació de les cartelleres d’informació de la Ruta del Ter amb la col·laboració de les diputacions de Girona 
i Barcelona

El Consorci del Ter ha renovat les cartelleres d’informació de la Ruta del Ter instal·lades en diferents municipis per on 
passa el traçat. El Consell de Govern del Consorci del Ter del 4 de març va adjudicar els treballs a l’empresa Chaper 
SL que han consistit en la substitució de la impressió actual, el sanejament i la col·locació de la nova impressió al re-
fugi d’Ulldeter, Setcases, Vilallonga de Ter, Llanars, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, 
Ripoll, les Llosses, Orís, Sant Vicenç de Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu, Roda de Ter, El Pasteral (Amer/la 
Cellera de Ter), Anglès, Salt, Girona, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, 
Colomers, Jafre, Foixà, Verges i la Tallada d’Empordà; així 
com la instal·lació de tres cartells nous amb estructura a 
Vilanova de Sau, Bescanó i Ullà. 

La renovació de les cartelleres d’Osona ha comptat amb 
finançament de la Diputació de Barcelona i les de les co-
marques de Girona amb finançament de la Diputació de 
Girona. 

A finals del 2019 el Consorci del Ter havia contractat el dis-
seny i impressió de les noves cartelleres d’informació que 
es van finançar amb una aportació de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat. Aquestes havien estat col·locades 
per primera vegada el 2008, i s’havien deteriorat amb el 
pas dels anys i les inclemències meteorològiques. 
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Instal·lació d’un cartell a Tavertet per enllaçar amb la Ruta del Ter a la 
presa de Sau

El Consorci del Ter ha instal·lat un cartell al terme municipal de Tavertet que 
marca el camí a seguir per enllaçar amb la Ruta del Ter a la presa de Sau, en 
el vessant senderista. Té unes dimensions de 900x900 mm i segueix la tipo-
logia de cartells de la Ruta del Ter. El disseny, impressió, subministrament i 
instal·lació de la nova cartellera ha comptat amb finançament de la Diputació 
de Barcelona.

L’enllaç amb la Ruta del Ter es realitza a través del Camí de les Gotes, seguint 
el sender de gran recorregut GR2. Cal seguir les traces blanques i vermelles. El 
camí és de bon fer; tot i que hi ha trams pedregosos, n’hi ha d’altres que conser-
ven l’antic empedrat. El recorregut permet observar els estrats que conformen la 
plataforma calcària de Tavertet. 

D’esquerra a dreta: noves cartelleres a Vilanova de Sau, El Pasteral i Ullà

Nou cartell instal·lat a Tavertet



Memòria d’activitats del Consorci del Ter 2020 33

Nou fulletó de la Ruta del Ter (una cara)

Nova edició del fulletó de la Ruta del Ter

Des del juliol es troba disponible una nova edició del fulletó de la Ruta del Ter amb una tirada de 20.000 exemplars 
i que té unes dimensions obert de 89x55 centímetres. El cost del disseny l’ha assumit el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona i la impressió s’ha pagat a través del projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Têt, Ter, 
Fluvià i Segre (TTFS)” del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

El fulletó, que inclou diferents idiomes (català, castellà, anglès i francès) conté el mapa de la Ruta del Ter amb el 
traçat tant a peu com en bicicleta, informació de servei, així com el carnet de la Ruta del Ter a segellar. A més, en 
el desplegable, s’hi destaquen 40 elements que es poden visitar si es fa el recorregut tant de patrimoni natural com 
cultural, i tots ells vinculats a l’àmbit fluvial. 
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Nou fulletó de la Ruta del Ter (l’altra cara)

Millores en diversos trams de la Ruta del Ter al Ripollès i Osona

Després del temporal Gloria bona part del traçat de la Ruta del Ter que discorre més a prop del riu va quedar en 
molt mal estat. En alguns punts del trajecte no es podia transitar gairebé ni a peu ni en bicicleta i convenia efectuar 
l’arranjament del traçat de l’itinerari per permetre el pas.

Al Ripollès, amb finançament de la Diputació de Girona, s’ha desbrossat el camí de la Cúbia –obert el 2015-, en 
terme municipal de les Llosses. Presenta un elevat interès tant paisatgístic com naturalístic i, en el seu moment, 
va permetre recuperar l’antic Camí Ral que unia Montesquiu i Ripoll.

Aquest 2020 se n’han repartit uns 10.000 exemplars entre una cinquantena de col·laboradors, entre establiments i 
oficines de turisme.
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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.

Actualització de la pàgina web de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat) on l’han visitat/consultat 25.769 usuaris durant 
el 2020.

Promoció del riu Ter i la Ruta del Ter a través de l’encartament en dos números de la revista El Temps del fascicle 
“Camins d’Aigua” dedicat al Ter, número I i II. 

Traducció al castellà de les diferents etapes del traçat, tant a peu com en bicicleta, que es poden consultar i 
descarregar a la pàgina web de la Ruta del Ter. 

A Osona, amb finançament de la Diputació de Barcelona, es va procedir a efectuar treballs de restitució de l’itinerari 
senderista entre la colònia Vila-seca, al municipi de Sant Vicenç de Torelló, i Torelló. La riuada havia passat per 
sobre bona part del traçat, camí vora Ter, i en molts trams hi havia afectacions diverses com eren acumulacions de 
materials: sediments, troncs i residus inerts, que el feien impracticable. S’han desenvolupat treballs per retirar les 
acumulacions de materials dipositats per la riuada, així com treballs forestals per podar i retirar arbres i bardisses 
tombats sobre el traçat. 

Tant les tasques del Ripollès com d’Osona les han portat a terme empreses del tercer sector.

Neteja a la Cúbia, les Llosses Neteja itinerari senderista entre Sant Vicenç de Torelló i Torelló

http://www.consorcidelter.cat/fitxer/8920/RIUS_Fascicle%2001%20.pdf
http://www.consorcidelter.cat/fitxer/8921/RIUS_Fascicle%2002.pdf
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Suport a la vuitena edició de la cursa en bicicleta pel Ter, Ter Bike Experience, que va tenir lloc el 19 de setembre 
organitzada pel Club 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 uns 200 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. Inicialment havia de tenir lloc el 6 de juny, però davant de la situació epidemiològica, 
a la primavera es va decidir ajornar-la per revisar els protocols i adaptar la marxa a la normativa. Als inscrits se’ls va 
donar diferents alternatives: quedar automàticament inscrit per al 19 de setembre, traspassar la inscripció sense cost 
per a l’edició 2021, traspassar la plaça a un familiar o amic, o la devolució de la totalitat de l’import pagat.

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. Enguany hi 
va tornar a haver una sortida des de Girona, de 60 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. 

Asistència a l’assemblea del Club de Natura i Turisme Actiu del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona on es va presentar el Pla d’Accions del 
2020 i es va repassar la feina feta durant el 2019. La reunió va tenir lloc a 
Girona el 16 de gener de 2020.

Sortida a Setcases Sortida a Manlleu Sortida a Girona

Assemblea Club de Natura i Turisme Actiu
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hi van participar 140 entitats i empreses turístiques gironines de diversos sectors amb un programa que va incloure 
presentacions en streaming, sessions pràctiques en grup a través de la plataforma Zoom, qüestionaris interactius 
mitjançant l’aplicació Mentimeter i una agenda de reunions personalitzades amb videoconferència entre professi-
onals participants a la sessió. També es van explicar els eixos estratègics de cara al 2021. La jornada va tenir lloc 
el 24 de novembre.

Assistència a la presentació del Pla d’Accions i Objectius 2021 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona el 17 
de desembre on es van exposar les principals línies d’actuació que s’impulsaran l’any que ve. 

Dinamització del Carnet Ruta del Ter pel territori on transcorre el traçat. El carnet es pot aconseguir de manera gratu-
ïta a través del fulletó de la Ruta del Ter 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 2020 hi ha 
hagut un sorteig, el 15 de juliol, i el premi va recaure en José Manuel Portero de Barcelona.

El premi estava format per dos menús de migdia, de dilluns a divendres, al restaurant Duc de l’Obac de Bonmatí; 
un passeig en caiac per a dues persones a les ribes del Ter a Girona amb Caiac i Natura de Porqueres; i dues 
entrades al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Tots els regals van ser gentilesa dels establiments 
col·laboradors.

Participació en dues taules de ciclotu-
risme i senderisme organitzades pel Pa-
tronat de Turisme Costa Brava Pirineu de 
Girona on es va realitzar una valoració de 
la temporada i la situació actual marcada 
per la pandèmia de la Covid-19, recollint 
les impressions per part dels participants. 
Aquestes es van realitzar els dies 8 d’oc-
tubre i 15 d’octubre, respectivament. 

Participació en la jornada virtual inter-
clubs organitzada pel Patronat de Turis-
me Costa Brava Girona per interactuar i 
crear sinèrgies amb els diferents associ-
ats dels clubs de producte. En la trobada 

Presentació Pla d’Accions i Objectius 2021 del Patronat
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ACCIONS 2020 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 (enguany l’han visitat/consultat 19.844 usuaris) i de 
les xarxes socials, on aquest any s’ha estrenat un perfil d’Instagram (@consorcidelter). També s’ha donat continuïtat 
al préstec del llibre “El tresor del Ter”, arribant a la dotzena edició, 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 i la del riu Ter. Tots 
ells materials que estan disponibles anualment tant pels organismes consorciats com pels centres educatius de la 
conca del Ter.  

Accions de comunicació i difusió

Edició i enviament mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 824 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci del Ter. 2019.

Contacte amb els mitjans de comunicació a través de l’organització de rodes de premsa –un total de dues- i redac-
ció i enviament de notes de premsa –un total de dotze-. A la pàgina web s’han publicat un total de 8 notícies i els 
mitjans de comunicació han publicat informacions referents al Consorci del Ter i a la seva activitat en 66 ocasions.

Actualització dels comptes de Facebook (/rutadelter) i Twitter (@ConsorciTer) i creació d’un perfil a Instagram 
(@consorcidelter) que ja compta amb 500 seguidors.

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 po-
sat –per dotzena vegada- a disposició de les escoles dels municipis de la conca el préstec del llibre juvenil d’aven-
tures “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. 

https://www.facebook.com/rutadelter
https://twitter.com/ConsorciTer
https://www.instagram.com/consorcidelter/
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El curs 2019-2020 el llibre ha anat, de gener a juny, a les escoles: Escola Les Moreres, Flaçà; Escola Pompeu 
Fabra, Anglès; i Escola El Despujol, les Masies de Voltregà.

El curs 2020-2021 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: Escola Les Moreres, Flaçà; Escola Doctor 
Robert, Camprodon; Escola Pompeu Fabra, Anglès; Escola Les Arrels, Salt; i Institut Escola Mestre Andreu, Sant 
Joan de les Abadesses. 

Aquest any s’ha començat a oferir en préstec als centres de secundària el llibre “Em dic Aigua!” editat per la Fun-
dació Agbar el 2017 i obra del prestigiós ecòleg Ramon Folch. Aquest compta amb il·lustracions molt amenes de 
Javier Mariscal. El llibre ens apropa al món de l’aigua en un sentit molt ampli i global, però alhora amb explicaci-
ons tècniques i de gran rigor científic. Està dividit en quatre blocs. La Fundació Agbar n’ha cedit 25 exemplars al 
Consorci que ara els cedeix gratuïtament als instituts. Aquest curs se n’han beneficiat alumnes de l’Institut Jaume 
Callís de Vic. 

L’exposició sobre espècies autòctones dels nostres rius i el perill de les invasores, realitzada amb el projecte LIFE 
Potamo Fauna, ha visitat 4 centres educatius durant el 2020 que també han comptat amb xerrades sobre el con-
tingut de la mateixa a càrrec de tècnics del Consorci. Els centres han estat Escola Santa Fe de Medinyà-Sant Julià 
de Ramis (09/01/2020-24/01/2020), FEDAC Pont Major de Girona (03/02/2020-14/02/2020), IES Santa Eugènia de 
Girona (17/02/2020-28/02/2020) i IES Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm (02/03/2020-16/03/2020). A 
causa de la pandèmia de la Covid 19, amb el tancament d’escoles a partir de mitjans de març, 5 centres escolars 
que havien sol·licitat la cessió, no van poder tenir els plafons instal·lats. Des del Consorci se’ls va facilitar l’accés 
als mateixos plafons en format telemàtic i als dossiers didàctics (s’ha habilitat un espai a la pàgina web del Consor-
ci per consultar-los i descarregar-los, http://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions). 

Xerrada escola Santa Fe de Medinyà Xerrada escola FEDAC Pont Major de Girona

http://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions
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L’exposició sobre el riu Ter confeccionada conjuntament amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) s’ha pogut veure en diferents municipis 
consorciats, i també s’ha instal·lat en diversos centres escolars que han 
gaudit de xerrades sobre el seu contingut. Aquesta consta de diferents 
apartats: Paisatges del Ter, la Ruta del Ter, aprofitament del cabal, pa-
trimoni cultural, hàbitats del Ter i la flora i la fauna. L’exposició ha estat 
a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora (08/01/2020-31/01/2020), a 
l’Ajuntament de Canet d’Adri en el marc de la Fira del Porc (04/02/2020-
16/02/2020), a l’Institut  Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les 
Abadesses (25/02/2020-16/03/2020), al vestíbul de la piscina muni-
cipal de Ripoll (01/07/2020-31/07/2020), a l’Escola Vedruna de Ripoll 
(28/09/2020-18/10/2020), a l’Escola Puig Rodó-ZER Montgrí d’Ullà 
(02/11/2020-06/11/2020) i a la sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Vi-
lanova de Sau (23/11/2020-11/12/2020) on va rebre la visita dels alum-
nes de l’escola Les Roques que se’ls hi va realitzar dues xerrades el 
30/11/2020. Comentar que també l’escola Doctor Robert de Camprodon 
s’hi va impartir una xerrada sobre el riu Ter, amb la projecció dels pla-
fons, el 07/10/2020. A causa de la pandèmia de la Covid 19, en aquest 
cas, l’exposició tampoc es va poder muntar en tres poblacions que ho 
havien sol·licitat prèviament. Els plafons també es poden consultar a la 
pàgina web del Consorci del Ter, on hi ha un apartat específic “Exposici-
ons” i en aquest cas hi ha dossiers didàctics adreçats a cicle superior de 
primària (5è i 6è), http://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions.

Participació dels tècnics del Consorci, com a monitors, en una plan-
tada solidària de 250 arbres a la bassa de la Massana a Salt, el 6 
de març de 2020, i que va comptar amb més de 350 voluntaris entre 
alumnes d’escoles, instituts, particulars i un grup de treballadors de 
l’Espai Gironès. I és que els arbres provenien de la campanya solidà-
ria que es va portar a terme el Nadal 2019 a l’Espai Gironès “Temps 
per al planeta. Més temps a l’Espai, més arbres a la terra”. L’acció ha 
de contribuir també a eradicar la canya americana que consumeix 200 
vegades més aigua que la planta autòctona. La campanya de l’Espai 
Gironès que es va fer en col·laboració amb la Fundació Plant-for-the-
Planet, tenia com a objectiu conscienciar nens i adults sobre els pro-
blemes del canvi climàtic i la justícia climàtica global.

Xerrada a Sant Joan de les Abadesses

Exposició instal·lada a Vilanova de Sau

Participants en la plantada solidària a la bassa de 
la Massana, Salt

http://www.consorcidelter.cat/actualitat/exposicions
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El Consorci ha tingut un estudiant en pràctiques del Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi 
Ambient de la Universitat de Girona (UdG) el curs acadèmic 2019-2020. L’estudiant es va dedicar a revisar la docu-
mentació del document d’abast del Pla d’Usos i el document inicial estratègic sobre serveis i activitats recreatives 
al riu Ter. Les pràctiques van tenir una durada de 250 hores i van finalitzar el 20 de març. 

Instal·lació caixes-niu a l’illa i els Planters, Foixà/
Colomers

Revisió caixes-niu i anellament

Organització i/o col·laboració en jornades de neteja després del tem-
poral Gloria: a l’espai en custòdia de les Ribes del Ter entre Bescanó 
i Sant Gregori el cap de setmana de l’1 i 2 de febrer (organitzada per 
l’Ateneu Republicà de Bescanó i l’Ajuntament de Bescanó) amb la par-
ticipació d’una setantena de persones; a la recollida de plàstics vora el 
Ter a Anglès els dies 8 i 9 de febrer (organitzada per l’Ajuntament d’An-
glès); a la recollida de residus a la llera del Ter a Sant Joan de les Aba-
desses el 9 de febrer (organitzada per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses i el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter); en una neteja del 
riu en caiac des de Colomers a Verges amb Kayak del Ter; i en el “Fem 
dissabte!” de Torelló per netejar l’entorn dels rius al seu pas pel municipi 
des del Passeig del Firal fins als jardins de l’Espona (organitzada per 
l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura).

Instal·lació entre els mesos de febrer i març de 46 caixes-niu en diferents 
espais en custòdia gestionats des del Consorci amb la col·laboració de 
diferents centres escolars del territori. En concret, el 28 de febrer se’n van 
col·locar a la zona de la resclosa d’en Joga de Bescanó amb alumnes 
de l’escola Doctor Sobrequés; el 5 de març hi van participar alumnes 
de l’institut-escola Francesc Cambó i Batlle de Verges a l’espai de l’illa 
i els Planters de Foixà/Colomers i a l’illa d’Avall a Jafre; i el 12 de març 
se’n van instal·lar a la finca el Roig de Ripoll amb nens i nenes de l’esco-
la Salesians. Les caixes-niu s’havien de revisar a la primavera amb els 
mateixos alumnes però a causa del confinament per la pandèmia de la 
Covid-19, només va ser possible la revisió de les caixes-niu de Bescanó 
per part de tècnics del Consorci i la col·laboració voluntària de Jordi Feliu, 
anellador i veí de Bescanó. Es van revisar durant el mes de maig. 

De les caixes revisades, tant per a pàrids com per a ocells grossos, aquestes estaven ocupades al 100% per nius. 
Una d’elles tenia el niu fet però sense polls ni ous. La resta estaven ocupades majoritàriament per mallerengues, tant 
carbonera com blava, i una d’elles –que tenia només ous- probablement per un colltort. Es van anellar els diferents 
pollets amb edat suficient per fer-ho.
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Coorganització d’una activitat de voluntariat amb jo-
ves de la Fundació Oscobe, el 4 de desembre, que 
van portar a terme tasques de neteja en l’itinerari flu-
vial de les Ribes del Ter a Girona; una oportunitat per 
conèixer l’entorn més immediat i aprendre a tenir-ne 
cura i gaudir-ne. Oscobe és una fundació creada per 
oferir un futur professional a persones, especialment 
joves, en risc d’exclusió social, mitjançant itineraris 
formatius i d’orientació i inserció laboral que garantei-
xi la seva integració.

Voluntaritat a les ribes del Ter, Girona

El Consorci del Ter i Dipsalut promouen per setè 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 conveni per tres anys (2014-2016) per al foment dels hàbits saludables de la població de la conca del riu Ter. Amb 
el títol “Salut i Natura a la vora del Ter”, enguany i per setè any consecutiu, s’han continuat portant a terme activitats, 
a través d’un acord de col·laboració en la mateixa línia. Comentar que a causa de la pandèmia de la Covid 19, les 
activitats a partir del mes juny (quan es van poder reprendre), es van haver d’adaptar a la normativa sanitària vigent 
en cada ocasió i es va haver de limitar el número de participants a les mateixes. 

Tot i així, l’acollida i l’assistència ha estat molt bona en la majoria d’activitats proposades i ha tingut ressò, tant a 
nivell de poblacions, ajuntaments, entitats i ciutadania. A més, el projecte ha permès implicar moltes entitats locals, 
de caire naturalista, científic, educatiu, etcètera. 

Aquest 2020 hi ha hagut tretze tallers al Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Aquests van començar al 
gener i es van allargar fins a finals de setembre. Les activitats, on hi van participar 196 persones, van tenir una du-
rada d’unes quatre hores de mitjana i van ser les següents:

Taller de rastres sobre la neu a càrrec de Laura Roqué d’Ulnae Bones. Municipi: Queralbs. 26 de gener de 2020.

Passejada amb marxa nòrdica dirigida per Cristina Borràs de Nordic Walking Girona. Municipi: Campdevànol. 10 
de juny de 2020.
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Taller de rastres sobre la neu, Queralbs

Tarda de natura a Camprodon

Marxa nòrdica a Campdevànol

Descoberta del medi natural fluvial, Verges i Ultramort

Tarda de natura a Camprodon a càrrec de Miguel Ángel Fuentes i Laura Torrent de Natura Montfred. 12 de juny de 
2020.

Descoberta del medi natural fluvial al voltant de Verges i Ultramort a càrrec de Natura Montfred. 18 de juny de 2020.
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Taller d’edició de vídeos de natura amb mòbil dirigit per CreatiBio a Sant Gregori. 5 de juliol de 2020.

Taler de recerca d’or a Setcases a càrrec de Bateas de Oro. 10 de juliol de 2020.

Nit d’estels a la Cellera del Ter per començar a observar i entendre el nostre cel de nit amb l’expert en astrologia 
Josep Espigulé. 18 de juliol de 2020.

Taller de pesca científica a Sarrià de Ter a càrrec de l’ictiòleg Quim Pou de Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic. 6 de 
setembre de 2020.

Taller de vídeos de natura amb mòbil, Sant Gregori

Nit d’estels a la Cellera de Ter

Taller de recerca d’or, Setcases

Taller de pesca científica, Sarrià de Ter
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Descens amb caiac al tram entre Colomers i Verges-Ultramot amb Kayak del Ter. 20 de setembre de 2020.

Taller d’anellament científic d’ocells a Colomers a càrrec de l’Associació El Blauet. 26 de setembre de 2020.

Sortida micològica a Amer amb l’Associació Joaquim Codina. 27 de setembre de 2020.

Ioga al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter amb Xavier Punsola. Municipi: Torroella de Mont-
grí-l’Estartit. 19 de setembre de 2020.

Activitat de marxa nòrdica a Sant Julià de Ramis a càrrec de Cristina Borràs de Nordic Walking Girona. 19 de setem-
bre de 2020.

Ioga al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Descens amb caiac entre Colomers i 
Verges-Ultramort

Sortida micològica, Amer

Marxa nòrdica a Sant Julià de Ramis

Anellament d’ocells a Colomers
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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 la Fundació MAP que atén persones amb discapacitat. Les 
va portar a terme el Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter. En total hi van participar 91 persones.

Es van portar a terme els següents tallers: descoberta de l’entorn del Torrent de les Carboneres a Ripoll (03/09/2020 
i 10/09/2020), descoberta de l’entorn del Molí Petit i la riera d’Arçamala a Sant Joan de les Abadesses (07/09/2020), 
taller de rastres de descoberta de la fauna dels entorns de Ripoll (22/09/2020), descoberta de la natura dels entorns 
de Ripoll (24/09/2020 i 29/09/2020), descoberta de l’entorn del riu Freser a Campdevànol (19/10/2020) i descoberta 
de l’entorn natural de Ribes de Freser (28/10/2020).

En total, entre les activitats obertes a la ciutadana i per a col·lectius específics, s’ha comptat amb la participació de 
287 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 tres activitats a Osona en coordinació amb el Parc del Castell de Montesquiu i l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, i finançades per la Diputació de Barcelona. Les activitats, en el seu conjunt, van reunir més 
d’una quarantena de persones i van tenir una durada d’unes tres hores cadascuna. 

Descoberta de natura a Ripoll Descoberta riera d’Arçamala,  
Sant Joan de les Abadesses

Descoberta de l’entorn natural, Ribes de Freser
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Les activitats van ser les següents:

Activitat per reconnectar amb la natura experimentant el bosc a través dels sentits, amb el títol “Fem un bany de 
bosc”, de la mà de la guia de banys de bosc Berta Vilageliu. 3 d’octubre de 2020.

Passejada guiada pels entorns de Tavèrnoles sobre plantes medicinals i recursos del bosc a càrrec de Santi Javega. 
4 d’octubre de 2020 (Dia Europeu dels Parcs).

Taller de sabons i detergents artesans amb les àvies remeieres de l’Associació Pedra Tosca al Parc del Castell de 
Montesquiu. 24 d’octubre de 2020.

Publicacions

Col·laboració en l’edició del llibre “El Ter. Dits i fets del transvasament” de Joan Gaya (enginyer i consultor en 
gestió d’abastament d’aigua) i que forma part de la col·lecció Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona. El 
propòsit del llibre és aportar al lector una reconstrucció documentada i ordenada del conflicte de l’aigua del Ter, 
des dels seus orígens fins a l’actualitat. No pretén ser un llibre d’història, sinó més aviat un collage endreçat dels 
dits i els fets que al voltant del Ter s’han produït en els darrers vuitanta anys: les expectatives generades pel seu 
potencial, les pors de les seves amenaces, i com s’han viscut, unes i altres, des de la perspectiva gironina. El seu 
propòsit és contribuir a recuperar la memòria i a construir un criteri sobre el que ha passat, el que s’ha esdevingut 
en les dècades següents, al compàs de l’adveniment de les institucions democràtiques i de les sensibilitats que 
han aportat les noves generacions de gironins –industrials, pagesos o simples ciutadans-, de manera que permeti 
projectar endavant el futur del riu, de la seva funció com a tal i de l’activitat econòmica i social que en depèn. 

“Fem un bany de bosc” al Parc del Castell de 
Montesquiu

Passejada pels entorns de Tavèrnoles Taller de sabons i detergents artesans al Parc 
del Castell de Montesquiu
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El llibre de fotografia “Petjades del Ter”, editat per commemorar els 20 anys del Consorci del Ter, es pot consultar 
online gratuïtament (https://davidfajula.com/petjades_del_ter_ebook.pdf) des del mes de març quan l’autor, David 
Fajula, va decidir publicar-lo per la situació de la Covid 19. Es tracta d’una biografia fotogràfica de més de dos-
cents quilòmetres de riu Ter i d’afluents que recull imatges de tots els municipis consorciats, des del cor del Pirineu 
fins al Mediterrani.

Presentació llibre Joan Gaya a Anglès Portada del llibre

Conèixer el conflicte de l’aigua del Ter, que explica amb rigor aquest llibre, és important per prendre consciència 
dels encerts i errors comesos en el passat, i per esperonar-nos a, construir, entre tots, un nou model de gestió de 
l’aigua per al futur.

L’acte de presentació va tenir lloc el 10 de desembre a la sala Fontbernat de l’Ajuntament d’Anglès i va anar a càr-
rec de Francesc Camps, secretari de la Junta Central d’Usuaris de les Aigües del Baix Ter i president del Consorci 
del Ter entre 2003 i 2011. Van intervenir, a més de l’autor, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i 
l’alcaldessa d’Anglès i presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset. La presentació també es va poder veure en 
diferit a través del canal de youtube de la Diputació de Girona. 

Tots els ajuntaments i consells comarcals consorciats han rebut un exemplar del llibre.

https://davidfajula.com/petjades_del_ter_ebook.pdf
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Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Participació a la sessió plenària de la diagnosi del pro-
cés de participació del 3r cicle del Pla de gestió de l’ai-
gua de les conques internes (2022-2027), així com als 
tallers propostes virtuals per debatre i contrastar entre 
diferents agents del territori mesures per aconseguir el 
bon estat ecològic dels escosistemes fluvials, els dies 
9 de gener i 2 de novembre de 2020, respectivament. 
Aquest pla de gestió de l’aigua es fa d’acord amb la 
Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que impulsa l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). També, en aquest 3r cicle 
de la planificació hidròlogica es porten a terme ses-
sions monogràfiques de debat, com la d’abastament i 
estalvi a Girona, on des del Consorci del Ter s’hi va 
participar el 26 de novembre.

Assistència al consell d’Alcaldes del Gironès per valorar la gestió del pas del Gloria i els possibles ajuts. 29 de 
gener de 2020.

Participació en la jornada “Turisme, medi ambient i paisatge” organitzada per la Taula Gironina de Turisme al Tea-
tre Municipal de Roses. Es tractava del segon dels cinc debats amb la participació d’agents implicats per consen-
suar un Pla Estratègic del sector turístic gironí. En aquesta jornada es va parlar sobre com es gestiona el patrimoni 
natural i si hi ha un model de planificació integral del territori i del seu paisatge. 26 de febrer de 2020.

Participació a Girona en la reunió sobre la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del 
districte de conca fluvial de Catalunya, en el marc del segon cicle de la Directiva d’Inundacions convocada per 
l’ACA. 4 de març de 2020.

Reunió a Sant Julià de Ramis amb entitats i regants del 
Baix Ter per valorar l’episodi del temporal Gloria. 5 de 
març de 2020. 

Reunió amb els responsables de la demarcació territo-
rial de Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
per analitzar els episodis de cabals molt alts que ha 
patit el riu Ter amb la participació de la presidenta del 
Consorci i els vicepresidents. 7 de maig de 2020.

Sessió de participació 3r cicle del Pla de gestió de l’aigua 

Reunió amb responsables de l’ACA a Girona
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Assistència a la primera trobada de la Taula de l’Aigua de Girona 
per debatre sobre el nou model de gestió del servei. Es van exposar 
els detalls i calendari del projecte d’abastament d’aigua potable i sa-
nejament que s’està elaborant, el qual pretén modernitzar el servei i 
incorporar nous criteris ambientals, participatius i de transparència. 
La voluntat és avançar cap a una gestió directa, un servei d’aigua 
totalment públic. 10 de juny de 2020.

Reunió amb representants d’Endesa, el Departament d’Interior, Pro-
tecció Civil i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre la necessitat 
d’implementar sistemes d’avís a la població aigües avall dels embas-
saments en cas que fos necessari tornar a confinar la població per un 
episodi similar al del Gloria de gener de 2020, amb risc d’inundacions 
o davant d’algun incident a les preses. Entre finals d’aquest any i 
principis de 2021 s’haurien de tenir redactats els plans d’emergència, 
aprovats pel comitè avaluador, i s’haurien de començar a desenvolu-
par entre l’any que ve i el 2023. En aquests es preveu la instal·lació 
de 15 sirenes i d’equipaments especials de redundància de submi-
nistrament elèctric i comunicacions. 29 de juny de 2020.

Participació en una reunió amb diferents entitats vinculades a l’aigua 
per coordinar possibles projectes futurs d’alerta d’inundacions i mi-
llora de la gestió hídrica a la conca del Baix Ter. 22 de juliol de 2020.

Participació a l’Aula de debat de custòdia fluvial organitzada pel 
CERM, el Consorci Tecnològic Forestal de Catalunya i ARCMedi-
ació en el marc del projecte LIFE Alnus. Els objectius eren explorar 
els beneficis socioambientals de la conservació dels boscos de ribe-
ra, especialment de les vernedes; els avantatges i limitacions dels 
acords de custòdia fluvial per a la conservació de boscos de ribera; i 
proposar bones pràctiques per a la gestió de la vegetació de ribera.  
25 de setembre de 2020.

Reunió de la Taula de l’Aigua

Reunió per implementar sistemes d’avís aigües avall 
dels embassaments

Reunió per coordinar projectes futurs sobre risc d’inun-
dació

Participació a l’Aula de debat de custòdia fluvial organitzada pel CERM, el Consorci Tecnològic Forestal de Catalunya 
i ARCMediació en el marc del projecte LIFE Alnus. Els objectius eren explorar els beneficis socioambientals de la 
conservació dels boscos de ribera, especialment de les vernedes; els avantatges i limitacions dels acords de custòdia 
fluvial per a la conservació de boscos de ribera; i proposar bones pràctiques per a la gestió de la vegetació de ribera.  
25 de setembre de 2020.
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Assistència en una sessió en línia en relació a la sobre-freqüentació de gorgs i altres espais aquàtics on es va ex-
plicar l’estudi i l’experiència de la gestió dels gorgs a les Planes d’Hostoles, a partir d’un estudi encarregat per la 
Diputació de Girona el 2018 sobre aquesta sobre-freqüentació a les comarques gironines. 30 de setembre de 2020.

Participació en una jornada informativa sobre convenis i subvencions de custòdia fluvial de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) organitzada juntament amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) on es va explicar l’ex-
periència del Consorci en la tramitació de la subvenció per recuperar la connectivitat a la resclosa de la Pilastra . 5 
d’octubre de 2020.

Acte telemàtic “El futur de l’aigua a Catalunya”

Sessió de seguiment acords de la Taula del Ter

Assistència a l’acte “El futur de l’aigua a Catalunya” en el marc 
de la Commemoració dels 20 anys de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) el qual va comptar amb la presència del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va estar acompanyat 
pel director de l’ACA, Lluís Ridao. L’acte, en un esdeveniment de 
petit format, va tenir lloc al Palau de Pedralbes i els assistents el 
van seguir de manera telemàtica. 14 d’octubre de 2020.

Participació en la segona reunió de seguiment de l’Acord de la 
Taula del Ter que vetlla pel compliment dels compromisos en re-
lació al riu Ter. Aquesta va ser presidida per la secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada pel delegat 
del Govern a Girona, Pere Vila i el director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, Lluís Ridao. Des del Consorci del Ter es va demanar 
que la gestió dels alliberaments dels cabals des del Pasteral es 
faci de manera que minimitzi l’actual règim de cabals invertits del 
Baix Ter i també que es constitueixi la Taula de l’Aigua. A més es 
va informar que el Gloria ha deixat al descobert diversos antics 
abocadors a la riba del Ter i que hi ha presència de deixalles 
antigues que estaria bé retirar. Per últim, es va demanar si les 
estacions d’aforament estan ja arreglades i funcionen correcta-
ment. 2 de novembre de 2020.

Assistència en el fòrum final de presentació de resultats dels 
tallers de co-creació de la nova estratègia de turisme sostenible 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i els 
seus municipis per a la renovació de la carta de Turisme Soste-
nible per al període 2021-2025. 4 de novembre de 2020.
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Altres 

Col·laboració en la creació d’un mural pintat de natura -obra de 
l’artista ripollès, Eudald Alabau- en una paret del pas soterrat 
sota la ronda Mas d’en Bosch de Ripoll per on transcorre la Ruta 
del Ter, a la via verda del Ferro i el Carbó.

El documental “El Ter al límit. L’aigua a Catalunya, una qüestió 
de país”, produït per InblueFilms i en el qual hi ha col·laborat el 
Consorci del Ter, s’ha projectat en diferents poblacions de la 
conca del Ter. El documental explica, amb esplèndides imatges 
del riu i a través de nombroses entrevistes a representants del 
territori i del món de l’aigua, la problemàtica del transvasament 

Participació en les taules de treball de turisme sostenible i medi ambient incloses en el procés participatiu per a 
l’elaboració del pla estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que ha de definir les accions a desenvolupar en els 
propers anys per impulsar el desenvolupament econòmic del territori en equilibri ambiental i cohesió social. 10 i 
11 de novembre de 2020.

Participació en la reunió del Grup de Treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès. 2 de desembre 
de 2020.

Assistència a la reunió anual de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 4 de desembre de 2020.

Participació a la Trobada d’Entitats del Bisaura on es va presentar el Pla d’Objectius i Actuacions (POA) del Parc 
del Castell de Montesquiu per a l’any 2021. 10 de desembre de 2020.

Assistència a l’Assemblea General i al Consell rector del pro-
jecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua”, on el Consorci hi 
figura com a entitat participant no beneficiària. 11 de desembre 
de 2020.

Participació en la reunió anual del Consell Assessor de la Cà-
tedra de l’Aigua, Natura i Benestar impulsada conjuntament per 
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic – Uni-
versitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona. 17 de 
desembre de 2020. Reunió Consell Assessor Càtedra de l’Aigua

Mural de l’artista Eudald Alabau al pas de la Ruta del Ter, Ripoll
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Preestrena documental El Ter al límit, Girona

Projecció documental El Ter al límit, Anglès

del riu Ter, les afectacions pel canvi climàtic i les possibles 
solucions a aquest conflicte, que és un problema de país.  
La projecció, de 50 minuts de durada, ha tingut un pressu-
post de 56.000 euros i ha comptat amb una campanya de 
micromecenatge a la plataforma Indiegogo. El Consorci i 
diferents ajuntaments de la conca també hi han col·laborat. 

“El Ter al límit. L’aigua a Catalunya, una qüestió de país” 
es va preestrenar el 14 de gener al cinema Truffaut de 
Girona i durant el 2020 s’ha pogut veure a Susqueda 
(14/02/2020), Anglès (27/02/2020), Sant Julià de Ramis 
(05/03/2020), Ripoll (06/03/2020), Sant Joan de les Aba-
desses (07/03/2020), la Cellera de Ter (10/07/2020), Celrà 
(24/07/2020), Manlleu (20/09/2020) i Bescanó (23/10/2020). 
La projecció va anar seguida, en la majoria de poblacions, 
d’un col·loqui posterior.

Participació en un laboratori d’idees (talk-lab) en el marc del 
projecte ARCADIA’s journey on hi prenen part dos centres 
escolars del Gironès, l’escola Carme Auguet de Girona i 
l’Institut de Sarrià de Ter, juntament amb el Centre de Re-
cursos Pedagògics del Gironès –soci coordinador-. ARCA-
DIA’s journey és un projecte transnacional, actualment en 
preparació, dins del marc del programa Erasmus+, pensat 
per a l’àmbit de l’educació escolar i plantejat com a un in-
tercanvi de bones pràctiques entre diferents institucions eu-
ropees (centres educatius i centres de formació docent, de 
3 països diferents), que formen una associació estratègica.

Per plasmar el projecte en els centres educatius s’ha tri-
at un element natural proper i compartit pels dos centres 
implicats a nivell local, el riu Ter. La idea és posar en va-
lor el sentiment de pertinença i de protecció amb el lema 
“La natura sedueix, es coneix i s’estima”. Aquesta primera 
trobada, la fase I d’anàlisis, va servir per escoltar la veu 
de la comunitat educativa (alumnes, docents...) i la de les 
institucions.
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DADES ECONÒMIQUES 2020
INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts aquest 2020, 483.124,06 euros?
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DESPESES

Durant el 2020 s’han reconegut obligacions per valor de 482.961,73 euros, en els conceptes següents:
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Les despeses reconegudes, a quins projectes s’han destinat?



Seu administrativa Seu tècnica

Amb la col·laboració de:

www.consorcidelter.cat

Museu del Ter
Plaça de les Dones del Ter, 1
08560 - Manlleu
Tel. 93 850 71 52
administracio@consorcidelter.cat
comunicacio@consorcidelter.cat

Factoria Cultural Coma-Cros
C. Sant Antoni, 1
17190 - Salt
Tel. 972 40 50 91
direccio@consorcidelter.cat
serveistecnics@consorcidelter.cat
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