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Els objectius de l‟exposició „BiodiversiTER‟ són donar a conèixer la conca del Ter com a 

unitat territorial i el riu com a element de connexió i dinamització; alhora pretén sensibilitzar 

sobre els valors ambientals dels espais fluvials del Ter i les problemàtiques que els 

afecten. 

Nota de premsa de l'Ajuntament de Torelló 

 

Exposició „BiodiversiTER‟ a la Biblioteca Dos Rius 

 

Des del Consorci del Ter (nou nom de l‟antic Consorci Alba-Ter), en col·laboració amb les regidories 

d‟Ensenyament i Medi Ambient de l‟Ajuntament, es presentarà una exposició que porta per títol 

„BiodiversiTER: Conservar el riu per preservar el territori‟. Aquesta exposició es podrà visitar, del 9 al 18 

de gener, a la Biblioteca Dos Rius. 

 

Al mateix temps, també es podran concertar visites guiades en grup pels alumnes dels cicles superior de 

Primària i primer cicle de Secundària dels centres que ho sol·licitin. L‟exposició està adreçada a tots els 

públics i oberta a visites guiades, bàsicament adreçades a infants i joves de cinquè i sisè de primària i 

primer i segon curs d‟educació secundària. 

 

Els objectius de l‟exposició „BiodiversiTER‟ són donar a conèixer la conca del Ter com a unitat territorial i 

el riu com a element de connexió i dinamització; alhora pretén sensibilitzar sobre els valors ambientals 

dels espais fluvials del Ter i les problemàtiques que els afecten, així com informar de les actuacions de 

conservació i millora ambiental que es realitzen als espais Riberes del Baix Ter, tot promovent, actituds 

respectuoses vers els espais fluvials. Aquesta exposició està cofinançada pel programa europeu 

LIFE+Natura. 

 

ENLLAÇ:  
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0_99999/28396/exposicio_biodiversiter._cons
ervar_riu_per_preservar_territori_biblioteca 
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DIGITAL: RÀDIO ONA, 08/01/2013 

 

La biblioteca de Torelló acull l'exposició ‘BiodiversiTER: 

Conservar el riu per preservar el territori’  

Cultura - Torelló - 08/01/2013 

„BiodiversiTER: Conservar el riu per preservar el territori‟ és el títol de l‟exposició que es 

podrà veure a partir de demà a la Biblioteca Dos Rius de Torelló, en una iniciativa del 

Consorci del Ter que és el nou nom de l‟antic Consorci Alba-Ter i que compta amb la 

col·laboració de les regidories d‟Ensenyament i Medi Ambient de l‟Ajuntament. Els objectius 

de la mostra són donar a conèixer la conca del Ter com a unitat territorial i el riu com a 

element de connexió i dinamització. A més pretén sensibilitzar sobre els valors ambientals 

dels espais fluvials del Ter i les problemàtiques que els afecten, així com informar de les 

actuacions de conservació i millora ambiental que es realitzen als espais Riberes del Baix Ter, 

tot promovent, actituds respectuoses vers els espais fluvials. Carme Trabal, directora de la 

Biblioteca Dos Rius, explica que la mostra està integrada per quatre plafons amb continguts 

gràfics i multimèdia “accessibles a través dels dispositius mòbils de codis QR”. 

 

També es podran concertar visites guiades en grup pels alumnes dels cicles superior de 

Primària i primer cicle de Secundària dels centres que ho sol·licitin. „BiodiversiTER: Conservar 

el riu per preservar el territori‟ s‟adreça a tots els públics, mentre que les visites guiades 

bàsicament estan pensades per a infants i joves de cinquè i sisè de primària, i primer i segon 

curs d‟educació secundària.  

 

L‟exposició està confinançada pel programa europeu LIFE-Natura i es podrà visitar fins el 18 

de gener.  

 

 

L'exposició és itinerant i s'ha pogut veure per diversos punts de la geografia catalana 



ENLLAÇ:  

http://www.radioona.com/noticies/7082/1395/la-biblioteca-de-

torell%C3%A3%C2%B3-acull-lexposici%C3%A3%C2%B3-

%C3%A2%E2%80%98biodiversiter:-conservar-el-riu-per-preservar-el-

territori%C3%A2%E2%80%99-/ 
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DIGITAL: EL RIPOLLESDIGITAL.COM, 06/03/2013 

 

BiodiversiTER explica la recuperació dels 

hàbits riparis al riu Ter  

Es pot visitar fins demà a Ripoll  

06/03/2013, Actualitzat a les 10:12h  

 

ENLLAÇ:  

http://www.ripollesdigital.com/noticias/noticia-18628.html 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 19/03/2013 

Troben vàters i rodes al Ter entre 
Colomers i Verges 
Una cinquantena de persones participen en una neteja després de la riuada de fa dues de 

setmanes i recullen 1,5 tones de plàstic  

19.03.2013 | 06:30 

 

  

 

 

Un dels caiacs que va participar en la recollida, ple de 

residus.ddg 

 

 

 

COLOMERS | CARLES TORRAMADÉ La neteja popular que Kayak del Ter va organitzar 

aquest diumenge va acabar amb la recollida d'uns 1.500 quilos de plàstic, només entre el 

tram de Colomers i Verges, en què també hi ha l'Illa d'Avall, al terme de Jafre. La jornada 

va acabar amb un dinar per als assistents. El responsable de l'activitat, Roger Duran, ha 

explicat que aquesta activitat la feia cada any pel seu compte, però que aquest va decidir 

fer una jornada per a tothom. Així, va comptar amb la col·laboració del Consorci Alba-Ter, 

l'Ajuntament de Colomers, el parc de bombers de la Pera, la Universitat i l'Ajuntament de 

Girona i el Consell Comarcal. 

Duran ha comentat que "és una neteja que faig cada any després de les riuades que 

baixen". I això va ser el que va fer aquest diumenge un cop més, però ara amb més 

participació. En tot cas, destaca que aquestes 1,5 tones de plàstics és una xifra inferior a la 

d'altres ocasions. En tot cas, hi van trobar de tot: un parell de vàters, senyals de trànsit, 

una boia del Mundial de rem de Banyoles de l'any 2004, pilotes de futbol, quatre rodes 

amb llantes i sis pneumàtics.  

Els participants que van baixar en caiac de Colomers fins a Verges anaven recollint els 

residus que trobaven a la riba del riu així com a l'Illa d'Avall i, després, els dipositaven en 

els punts de recollida que hi ha al llarg del citat tram, on es carregaven en vehicles.  

La jornada va finalitzar al voltant de les dues del migdia amb un dinar per a tots els 

participants. 

ENLLAÇ: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/03/19/troben-vaters-
rodes-al-ter-colomers-verges/609152.html 
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DIGITAL: TOT SALT, 27/03/2013 

FOTO NOTÍCIA - SALT DIVERS  

Uns 500 escolars de primària del Gironès participen en una 
plantació d’arbres a les ribes del riu Ter  
[27-03-13]   

La iniciativa s’emmarca en la campanya de sensibilització del 

Consorci del Ter dins el projecte LIFE + Natura Riparia-Ter que es 

porta a terme a l’espai Riberes del Baix Ter 

El Consorci del Ter juntament amb els ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori i Salt ha 

organitzat aquest març diferents plantacions d‟arbres de ribera amb escolars en el 

marc del projecte europeu LIFE + Natura “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter 

(Riparia-Ter)” que es desenvolupa en quatre zones de l‟espai Xarxa Natura 2000 

Riberes del Baix Ter (ES5120011) entre els anys 2010 i 2013. De fet, una de les 

principals accions que s‟ha portat a terme per millorar el bosc de ribera que creix a les 

ribes del Ter ha estat la restauració i reforestació d‟aquests boscos i dels marges 

fluvials degradats. 

Les plantacions han tingut lloc durant el març i hi han participat tres escoles. En 

concret el CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori amb 46 alumnes de cinquè de primària, 

el CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó amb una cinquantena de nens i nenes de quart 

de primària i les diferents escoles de Salt amb la participació de tots els alumnes de 

quart de primària del municipi, uns 400 alumnes. D‟una banda, els escolars de Sant 

Gregori i Bescanó van realitzar les plantacions els dies 20 i 21 de març, 

respectivament, a l‟Illa de la Pilastra (zona d‟actuació TER-1 que inclou Bescanó-Sant 

Gregori-Salt). I d‟altra banda, els escolars de Salt van plantar els arbres a la zona de 

les Deveses (zona d‟actuació TER-2 que inclou Salt-Girona). L‟activitat ha estat molt 

ben valorada pels centres escolars i ha permès conscienciar als alumnes de la 

importància de conservar els hàbitats riparis per ajudar a disminuir la velocitat de 

l‟aigua en cas d‟avinguda, a retenir sediments i materials i a mantenir la diversitat 

biològica. A tots ells se‟ls va entregar documentació editada sobre el projecte. 

També cal destacar que el 10 de març es va realitzar una plantació d‟arbres amb un 

grup d‟escoltes als aiguamolls de Santa Eugènia (zona d‟actuació TER-2). 

ENLLAÇ: 

http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:un

s-500-escolars-de-primaria-del-girones-participen-en-una-plantacio-darbres-a-

les-ribes-del-riu-ter&catid=34:salt-divers&Itemid=30 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 28/03/2013 

Uns 500 alumnes d´escoles del Gironès 
participen en la plantació d´arbres al Ter 
28.03.2013 | 19:28 

 

 

 

 

 

 

Alumnes gironins han participat en la replantació de boscos de ribera. diari de girona 

 

GIRONA | R.V.E. El Consorci del Ter, en col·laboració amb els ajuntaments de Bescanó, 

Sant Gregori i Salt, ha organitzat durant aquest mes diferents jornades de plantacions 

d'arbres de ribera, en la que han participat uns 500 escolars de centres de la comarca del 

Gironès. Aquestes actuacions s'han dut a terme en el marc del projecte Life + Natura 

"Recuperació d'hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)". Una de les principals accions que 

s'ha dut a terme durant aquest mes per millorar el bosc de ribera ha estat la restauració i 

reforestació d'aquests boscos i dels marges fluvials degradats. 

D'una banda, hi van participar 46 alumnes de cinquè de primària del CEIP Agustí Gifre de 

Sant Gregori; així com uns cinquantena de nens i nenes de quart de primària del CEIP 

Doctor Sobrequés de Bescanó. A més, també hi ha hagut participació de diferents escoles 

de Salt, amb la participació de tots els nens i nenes de quart de primària del municipi (uns 

400). 

ENLLAÇ:  

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/03/28/500-alumnes-descoles-del-
girones-participen-plantacio-darbres-al-ter/610430.html 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 16/04/2013 

Jornada de descoberta d´amfibis a les 
Deveses 
16.04.2013 | 00:00 
SALT | DDG El Consorci del Ter i l'Associació el Blauet organitzen aquest divendres una 

jornada de descoberta d'amfibis a les Deveses de Salt. L'activitat començarà a dos quarts 

de vuit del vespre i el lloc de trobada serà l'entrada de la factoria cultural Coma Cros, on es 

farà una explicació del projecte. Després, a la Devesa, es podran conèixer els animals en 

directe. 

ENLLAÇ:  

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/04/16/jornada-descoberta-damfibis-
deveses/613048.html 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 13/07/2013 

Creen aiguamolls temporals al Pla dels 
Socs de Salt 
13.07.2013 | 07:31 

 

 

 

 

 

      

 Creen aiguamolls temporals al Pla dels Socs de Salt aniol resclosa 

 

El Consorci del Ter va presentar ahir un dels aiguamolls temporals que ha creat al Pla dels 

Socs de Salt i que forma part d'un grup de sis generats a la Pilastra, les Deveses i Hortes, 

l'Illa de Pedret i el Bosc de Can Salvatella i l'Illa d'Avall de Jafre. Les accions formen part 

del projecte Life+Natura Riparia-Ter amb subvenció de la Unió Europea. S'evaporen a 

l'estiu i són essencials per a la conservació de la biodiversitat Salt | t.c.c. 

ENLLAÇ:  

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/07/13/creen-aiguamolls-temporals-al-

pla/625944.html 
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DIARI: EL PUNT AVUI, 13/07/2013 

Medi ambient 

 

MEDI AMBIENT 

El Consorci del Ter recupera sis aiguamolls 
temporals 
Les actuacions formen part del projecte Life i han contribuït a generar 

basses i llacunes 

Els treballs en tres zones del Gironès i en una del Baix Empordà han fet 

recuperar vells braços del riu 

13/07/13 02:00 - SALT - J. FERRER 

 
Una imatge de la Gorga d'en Quirze, a Salt, amb un dels aiguamolls temporals Foto: EL PUNT AVUI. 

1 

El Consorci del Ter va presentar ahir al matí a les deveses de Salt els treballs dels últims 

mesos –des de l'hivern– a les ribes del riu. En el marc del projecte Life Natura Riparia-Ter 

(recuperació d'hàbitats riparis del riu Ter), el consorci ha recuperat sis aiguamolls 

temporals. Segons una nota de premsa, “són [sis] ecosistemes d'aigua dolça, típicament 

mediterranis, amb una extensió inferior a 10 hectàrees i amb un règim d'inundació 

temporal ja que normalment s'eixuguen per evaporació a finals de la primavera o en arribar 

a l'estiu”. 

El projecte Riparia Ter (2010-2013) està valorat en uns 930.000 euros, amb aportacions, a 

parts iguals, de la Unió Europea i el consorci. Amb la creació dels aiguamolls temporals, el 

consorci ha actuat en quatre zones de l'espai Riberes del Baix Ter, tres al Gironès i una al 

Baix Empordà. Al Gironès, s'ha intervingut a l'illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-

Salt), a les deveses i hortes (Salt-Girona) i a l'illa de Pedret i el bosc de Can Salvatella 

(Girona). 

El gerent del consorci, Ponç Feliu, destaca que amb la intervenció s'aconsegueix recuperar 

“antics braços del riu” formats de manera natural, que eren l'hàbitat ideal per als amfibis. El 

consorci, que presideix Jordi Munell, l'alcalde de Ripoll, considera “emblemàtica” l'actuació 

a les deveses de Salt, amb l'ampliació de la gorga d'en Quirze. A la zona s'hi han creat 

basses temporànies amb aigua del canal de la Massana. 

mailto:jferrer@el9.info
http://estatic.elpunt.net/imatges/48/41/baixa/780_008_4841938_d2ec94633c8f5baa3c541313fdfc70d3.jpg


A l'illa d'Avall, a Jafre (Baix Empordà), hi ha un aiguamoll amb tres basses temporànies. 

S'hi ha comprovat que “la granota pintada, la granota verda i el gripau corredor” han 

colonitzat les llacunes. 

LA FRASE 

S'ha excavat i s'han refet forats per fer la llacuna i perquè és l'hàbitat 
ideal per als amfibis 
 
Ponç Feliu 

GERENT DEL CONSORCI DEL TER 

“Connectivitat entre hàbitats d'aigua dolça” 

El Consorci del Ter destaca que les basses temporals són essencials per a la conservació 

de la biodiversitat, sobretot –expliquen– pel que fa a amfibis, invertebrats i plantes 

aquàtiques, “fins i tot també per a mamífers i ocells aquàtics que les necessiten com una 

part del complex mosaic de zones humides que utilitzen”. Són ecosistemes vulnerables 

que “connecten hàbitats d'aigua dolça”. Per això, la Unió Europea els considera prioritaris. 
Darrera actualització ( Dissabte, 13 de juliol del 2013 02:00 ) 
Publicat a 

 El Punt Avui. Comarques Gironines 13-07-2013 Pàgina 6 

 

ENLLAÇ:   

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/662744-el-

consorci-del-ter-recupera-sis-aiguamolls-temporals.html 
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DIARI: EL PUNT AVUI, 23/07/2013 

MEDI AMBIENT 

La recuperació d'hàbitats de ribera, principal eix del Consorci 

del Ter l'any 2012 

Es tracta d'un projecte subvencionat per la Unió Europea i al 

qual es van destinar el 40% de les despeses 

La millora i manteniment de les lleres, segona inversió 

23/07/13 02:00 - GIRONA - L. ARTIGAS  

     

 

La recuperació del bosc de ribera i d'hàbitats riparis en diversos trams del Ter ha estat el 

principal àmbit d'actuació, quant a quantia destinada, del Consorci del Ter durant l'any 2012. 

Segons consta en la memòria de l'ens de l'any passat, el 2012 s'hi van destinar més de 

325.000 euros –un 40% de les despeses en projectes–. Cal tenir en compte que el projecte 

Recuperació d'hàbitats riparis del riu Ter, que va començar a executar-se el 2012 després de 

superar diversos tràmits els últims anys i que s'acabarà aquest any, té un import total de 

929.100 euros, la meitat dels quals els aporta la Unió Europea a través del projecte Life Nature. 

El principal objectiu és la recuperació del bosc de ribera que creix a les ribes del riu, 

especialment boscos al·luvials amb vern, salze i àlber i llacunes temporals mediterrànies. Els 

treballs han afectat trams de Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i Jafre. A més de la creació 

de zones d'inundació temporal, les actuacions han inclòs la millora del bosc de ribera, el control 

d'espècies exòtiques invasores, reforestacions i senyalitzacions de les diferents zones 

d'actuació. També s s'ha fet un seguiment científic del projecte, tant de flora i vegetació com 

d'invertebrats aquàtics, qualitats de l'aigua i vertebrats. També dins d'aquest projecte es va 

crear l'exposició itinerant BiodiversiTER, que va recórrer disset municipis del Baix Ter. 

Les altres dues inversions destacades del Consorci del Ter el 2012 van ser el seguiment del 

pressupost ordinari i els projectes anuals habituals, i sobretot el projecte de millora i 

manteniment de les lleres dels rius Ter i Freser, al qual s'han destinat més de 140.000 euros. 

mailto:lartigas@elpunt.info


També cal remarcar la tasca per millorar el traçat tant de la Ruta del Ter a Sant Joan de les 

Abadesses com de la Ruta del Gurri (que uneix Vic i Roda de Ter). 

Finalment, cal dir que s'ha acabat d'executar el Taller transfronterer de l'aigua II, un pla triennal 

(2009-2012) que donava continuïtat a un altre d'anterior (2003-2007) per treballar amb l'entitat 

que gestiona l'eix fluvial del riu nord-català Tec en aspectes de patrimoni natural i cultura 

d'ambdues conques fluvials.  

LA XIFRA  

4 

zones d'actuació: 

l'illa de Pilastra; les Deveses i hortes; l'illa de Pedret i el bosc de Can Salvatella, i 

l'Illa d'Avall. 

LA DATA  

2010-2013 

Termini del projecte, 

l'execució del qual va començar el 2012, un cop aprovats els documents de la fase 

preparatòria. 

Canvi de nom i més membres 

L'any 2012 internament, per al consorci, ha suposat dos canvis. El primer, de 

bastant pes: s'ha optat per renovar la imatge de l'ens supramunicipal i modificar-li 

el nom. L'entitat nascuda el 1998 s'havia anomenat fins ara Consorci Alba-Ter i 

l'any passat es va decidir passar a dir-se simplement Consorci del Ter, amb la qual 

cosa també es van editar nous materials de comunicació partint del nou logotip. 

D'altra banda, ha continuat creixent, i amb l'adhesió de Molló, Pardines, Campelles, 

Orís, Sant Vicenç de Torelló i Tavertet, va tancar l'any amb 58 ajuntaments 

adherits i cinc consells comarcals consorciats. 

Darrera actualització ( Dimarts, 23 de juliol del 2013 02:00 )  

Publicat a  
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 21/09/2013 

medi ambient  

 

Salt acollirà una jornada d´anellament 
d´ocells  
21.09.2013 | 07:40  
 

SALT | DDG El Consorci del Ter i l'Associació El Blauet organitzaran diumenge una 

jornada d'anellament d'ocells al Parc de les Deveses de Salt. El punt de trobada serà el Pla 

dels Socs i l'activitat es durà a terme des de les vuit del matí a les dotze del migdia.  

La jornada serà gratuïta, però aquells que vulguin participar-hi hauran d'inscriure's 

prèviament per correu electrònic. 

 

ENLLAÇ:  

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/09/19/salt-acollira-jornada-

danellament-docells/635585.html 
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DIARI: EL PUNT AVUI, 23/09/2013 

MEDI AMBIENT 

Anellament de 49 ocells a les Deveses de Salt 

Especialistes i aficionats analitzen aus 

migratòries a les ribes del riu Ter 

 

23/09/13 02:00 - SALT - J. FERRER  

     

 
Un dels ocells estudiats, ahir en l'acte d'anellament Foto: LLUÍS SERRAT 

 

L'habitual jornada d'anellament científic de la tardor al Pla dels Socs, a les Deveses de Salt, va 

permetre estudiar ahir 49 ocells de 13 espècies diferents. 

Capturats en xarxes a les ribes del riu Ter i alliberats posteriorment, ornitòlegs i aficionats van 

estudiar mides i condició física d'exemplars com ara pit-roigs, mallerengues o blauets, entre 

d'altres espècies. La majoria d'aus migraran cap a l'Àfrica. 

La jornada s'emmarca en el projecte Life Natura Riparia-Ter (recuperació d'hàbitats riparis del 

riu Ter). L'associació El Blauet va organitzar l'activitat, conjuntament amb Marfull, el consorci 

del Ter i l'Ajuntament de Salt. Hi van participar una seixantena de persones.  

 

Darrera actualització ( Dilluns, 23 de setembre del 2013 02:00 )  

Publicat a  
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ENLLAÇ:  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/679574-

anellament-de-49-ocells-a-les-deveses-de-salt.html 
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WEB: 3/24, 12/11/2013 

Vilopriu 

Un incendi crema sense control al 

Baix Empordà i afecta unes 400 

hectàrees 
Redacció - 12/11/2013 - 06.29h. 

Els bombers treballen tota la nit contra les flames al Baix Empordà 

El foc es declarava a les 18.27 de la tarda d'aquest dilluns en una 

zona situada a tocar de la carretera GIV-6231, entre els pobles 

deVilopriu i Camallera. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, s'ha 

desplaçat al lloc dels fets i, tot i que no ha especulat sobre les causes, 

sí que ha dit que el foc prové d'un sol punt. 

El centre de comandament d'aquest incendi s'ha instal·lat a Camallera. 

Des d'allà, en una roda de premsa a la una de la matinada, Espadaler 

ha parlat d'unes 400 hectàrees afectades. Pel que fa als evacuats, hi 

hauria un centenar, una cinquantena dels quals estarien a Sant Jordi 

Desvalls. Les flames haurien afectat parts d'alguns masos, però no 

habitatges. I un dels balanços més encoratjadors és que no s'han de 

lamentar ferits. 

El conseller ha explicat que tot i que la tramuntana ha afluixat no es 

pot abaixar la guàrdia. Per això han declarat el nivell Alfa 3 de l'Infocat 

i s'han tancat els massissos de la zona de l'Empordà, la Selva i el 

Gironès. El transport escolar ha quedat suspès aquest dimarts 

per cautela. 

Davant la previsió que també bufi vent intens al sud, s'ha activat el 

nivell Alfa 3 d'alerta a les Terres de l'Ebre, l'Alt i Baix Camp, Conca 

de Barberà, Priorat i queda prohibit fer qualsevol tipus de crema. 

El conseller ha recordat que "hi ha moments en què el foc avança a4 

km/h", quan els mitjans terrestres poden perseguir les flames a 1 

km/h. El foc d'aquest estiu "no avançava a aquesta velocitat. Els 

riscos que no hem tingut a l'estiu els tenim ara: tenim combustible, 

vent i un terreny sec", ha alertat. 

Protecció Civil ha ordenat el confinament dels municipis deVilopriu, 

Jafre, Colomers i Foixà. Les flames han obligat a tallar la GIV-

6232 entre Vilopriu i Colomers i la GI-634, que connecta Colomers 

amb Jafre. Ara l'atenció estaria posada en la zona de les Gavarres. 

Una veïna de Colomers que ha estat evacuada a Sant Jordi Desvalls 

ha explicat a Catalunya Informació que a la "part alta del poble hi havia 

molt de fum i no es podia respirar". Aquesta localitat té uns 200 

http://www.324.cat/noticia/2214793/baixemporda/Un-incendi-crema-sense-control-al-Baix-Emporda-i-afecta-unes-400-hectarees
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http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/


habitants, la majoria persones grans, que haurien estat evacuades 

segons l'alcalde. La gent que ha anat al pavelló està "tranquil·la", tot i 

que veuen difícil poder tornar a casa seva en les pròximes hores, 

segons ha explicat aquesta veïna. 

A la zona afectada feia 42 dies que no plovia de manera generosa. 

Aquesta realitat, afegida al fet que els boscos de la zona disten molt 

d'estar prou nets i a la tramuntana, són elements que ajuden a atiar les 

flames. 

Unes 65 dotacions terrestres treballen a la zona. També hi ha una 

vuitantena d'efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents rurals, 

agents de defensa forestal i membres del Servei d'Emergències 

Mèdiques. No hi ha cap dotació aèria perquè és de nit, però igualment 

no haurien pogut volar per culpa de latramuntana, que ha arribat 

als 60 km/h. El vent ha afluixat i això permet ser més optimista amb 

l'evolució de l'incendi. De continuar així, és possible que els efectius 

aeris puguin intervenir amb les primeres llums del dia. 

Els veïns estan col·laborant amb les tasques d'extinció. La periodista 

de TV3 Sònia Poll ha explicat que a la zona de Foixà i de Sant 

Llorenç de les Arenes els pagesos utilitzen tractors i cisternes per 

aturar les flames i evitar que arribin a les cases. També els veïns, amb 

qualsevol estri que troben. 

"Semblava l'infern de Dante, en veure aquelles cases cremant" 

L'alcalde de Colomers, Josep Manuel López, ha avançat en una 

entrevista al canal 3/24 que tot fa intuir que els danys "seran 

importants". L'alcalde ha afirmat que ell ha pogut veure més de 

quatre cases cremant. L'alcalde ho definia així: "Semblava l'infern de 

Dante, en veure aquelles cases cremant". 
Passades la mitjanit, el regidor de Foixà, Josep Sureda, ha explicat al 
canal 3/24 que la situació estaria "bastant controlada". Hi hauria un 
focus en direcció a Verges, però crema matolls de la vora del riu. En 
aquesta localitat no hi ha cap casa afectada i la tramuntana s'hauria 
calmat una mica. Sureda era optimista amb el pronòstic i ha assegurat 
que "no hi ha cap situació d'emergència". Al centre cultural de la 
localitat hi ha uns quants veïns, que no tornaran a casa encara perquè 
hi ha una mica de fum. 

L'alcalde de Jafre, Joan Bonany, ha assegurat en una entrevista a 

Catalunya Informació que les flames havien travessat la riba nord del 

riu Ter cap a la del sud i amenaçaven el terme de Foixà. 

El foc avança amb menys intensitat 

En una entrevista al programa "2324", el delegat del Departament 

d'Interior a les comarques de Girona, Albert Ballesta, ha assegurat que 

el foc ha reduït la seva intensitat respecte a les primeres hores de 

http://www.catradio.cat/reproductor/769921
http://www.catradio.cat/reproductor/769921
http://www.catradio.cat/reproductor/769921


l'incendi. Tots els alcaldes estan alertats per establir tallafocs. Com 

detallava l'alcalde de Jafre, Ballesta ha explicat que l'incendi ha 

travessat el riu Ter, fet que mostra la seva magnitud. 

Sobre les causes de l'incendi, Ballesta ha assegurat que fins que no hi 

hagi llum, els agents rurals no podran començar una investigació que 

determini quin han estat l'origen de les flames. 

 
Imatge de l'incendi a Vilopriu. (Foto: Sergi Sànchez) 

 

ENLLAÇ: 

http://www.324.cat/noticia/2214793/catalunya/Un-incendi-crema-sense-control-

al-Baix-Emporda-i-afecta-unes-400-hectarees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.324.cat/noticia/2214793/catalunya/Un-incendi-crema-sense-control-al-Baix-Emporda-i-afecta-unes-400-hectarees
http://www.324.cat/noticia/2214793/catalunya/Un-incendi-crema-sense-control-al-Baix-Emporda-i-afecta-unes-400-hectarees


WEB: 3/24, 13/11/2013 

Vilopriu 

Controlat el foc del Baix Empordà 

després de cremar 550 hectàrees 
Redacció - 13/11/2013 - 15.30h. 

Nit tranquil·la i optimisme al Baix Empordà 

L'incendi que des de dilluns al vespre crema al Baix Empordà ha 

quedat controlat. Els equips d'extinció, tot i això, continuen treballant 

sobre el terreny. Des del centre de comandament de la Pera, el 

director d'Interior a Girona, Albert Ballesta, ha destacat la feina de la 

cinquantena de dotacions terrestres que han treballat durant tota la nit 

per remullar la zona. Al matí, el nombre de dotacions s'ha reduït a 

trenta, però s'hi han afegit dos helicòpters per remullar un dels punts 

calents, a Foixà, que a primera hora havia revifat amb la tramuntana. 

A més, a l'aeroport de Girona hi ha dues avionetes més preparades 

per si calgués la seva intervenció. 

 

El foc es va donar per estabilitzat aquest dimarts al vespre, cosa que 

va permetre la retirada totes les mesures extraordinàries que 

s'havien aplicat: des del confinament dels veïns dels municipis de 

Foixà, Jafre, Vilopriu i Colomers fins a les restriccions de circulació, 

així com la represa del transport escolar aquest matí. Els quatre 

municipis empordanesos més afectats, Vilopriu, Jafre, Colomers i 

Foixà, estan ja fora de perill i recuperen la normalitat. 

 

Ara, als pagesos els toca fer balanç de les pèrdues, amb molts camps 

del blat de moro calcinats, i els Agents Rurals investiguen les 

causes del foc, que va començar a tocar d'una pista forestal 

perpendicular a la carretera de Vilopriu a Camallera. 

 

El pitjor incendi de l'any 

 

Aquest incendi forestal és el més important de l'any: ha cremat mig 

miler d'hectàrees, tant com tots els focs que hi havia hagut fins ara 

en aquest 2013. El delegat de la Generalitat a les comarques 

gironines, Eudald Casadesús, ha destacat el cúmul 

desingularitats que han propiciat l'aparició d'un foc com aquest, 

excepcional en un mes de novembre: "Una humitat relativa del 3%" i 

un vent "amb pics de velocitat de 120 km/h, similars als que es van 
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donar al foc de l'Alt Empordà. Els Bombers diuen que en els últims 170 

anys no s'havien donat unes condicions d'aquestes característiques." 

 

 
Els mitjans aeris han estat clau per estabilitzar l'incendi. (Foto: ACN) 

 

ENLLAÇ: 

http://www.324.cat/noticia/2214574/baixemporda/Un-incendi-crema-sense-

control-al-Baix-Emporda-i-obliga-a-evacuar-23-persones 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 15/11/2013 

Les escoles verdes planten arbres a St. 
Ponç 
18.11.2013 | 07:13 

 

 

 

 

 

 

 

Les escoles verdes planten arbres a St. Ponç aniol resclosa 

Uns 200 alumnes participen en una plantada d'arbres a les ribes del ter. Girona va acollir 

ahir una trobada d'escoles verdes en el segon Fòrum de la Xarxa d'Escoles per a la 

Sostenibilitat a Catalunya en el qual van participar uns 45 centres educatius. A més de 

participar en diferents taules rodones i grups de treball, van plantar arbres a les ribes del 

Ter. 

ENLLAÇ: 

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/11/15/escoles-verdes-planten-arbres-

st/643716.html 
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DIARI: EL PUNT AVUI, 15/11/2013 

Alumnes de les escoles verdes planten 
arbres 
15/11/13 02:00 - 

 
Alumnes de la xarxa d'escoles verdes, plantant un arbre a les ribes del riu Ter. Foto: MANEL LLADÓ. 

1 

Alumnes de primària que pertanyen a la xarxa d'escoles verdes de les comarques 

gironines van participar ahir en una plantada d'arbres a les ribes del Ter. Aquesta acció 

formava part del programa del II Fòrum de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de 

Catalunya, que es va celebrar a la Casa de Cultura de Girona. 

 
Darrera actualització ( Divendres, 15 de novembre del 2013 02:00 ) 
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DIARI: DIARI DE GIRONA, 18/12/2013 

Acaba un projecte de protecció de bosc 
de ribera del riu Ter 
També s'ha pogut recuperar sis zones humides en antics braços del riu en 75 hectàrees qua ha 

durat quatre anys 

18.12.2013 | 19:01 
ACN | BARCELONA Les Riberes del Baix Ter han estat objecte de recuperació entre el 

2010 i el 2013 en el marc del projecte LIFE + Natura Recuperació d'hàbitats riparis del riu 

Ter. Els fons europeus que s'han rebut dins d'aquest programa han permès millorar 75 

hectàrees de boscos de ribera "empobrits" i amb "signes importants de degradació", tant 

pel que fa a la composició, estructura i vigorositat, com a la "nombrosa presència 

d'espècies invasores i abocaments incontrolats", segons manifesten els responsables del 

projecte. Les tasques de millora han consistit en treballs forestals, control d'espècies 

invasores i reforestacions. També s'han recuperat zones d'inundació temporal i s'ha 

ordenat l'ús públic. 

En el marc del projecte, que acaba el 31 de desembre del 2013, s'ha actuat a l'Illa de la 

Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses i Hortes de Salt i Girona (Salt-Girona), 

l'Illa del Ter i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i l'Illa d'Avall (Jafre). 

En els treballs forestals s'han potenciat les espècies autòctones pròpies dels ambients 

fluvials i adaptades a la dinàmica fluvial. S'han afavorit aquelles espècies que proporcionen 

aliment o refugi a la fauna i s'ha tingut en compte la presència de nius, producció de fruit, 

etcètera. Bona part dels esforços del projecte s'han destinat a efectuar controls d'espècies 

exòtiques invasores. Per a la millora d'aquests boscos també s'han efectuat plantacions 

d'espècies de ribera. 

Aquestes plantacions s'han realitzat a través de material forestal de reproducció que es va 

recol·lectar en zones properes autoritzades al riu Ter i que va permetre obtenir planter 

autòcton que garanteix una millor adaptabilitat i supervivència. En el projecte també s'han 

millorat altres hàbitats com alzinars, pinedes i prats secs. En total s'ha actuat en més de 75 

hectàrees. 

Basses temporànies 

Un dels objectius principals del projecte era la recuperació de zones d'inundació temporal. 

S'han pogut recuperar sis zones humides en antics braços del riu Ter amb una grandària 

mitja de 1.375 metres quadrats i amb una superfície total de 0,28 hectàrees. S'han creat 

tres basses a Salt, dues de les quals depenen de l'aigua del canal de la Massana; una 

altra a la zona de l'aiguamoll d'en Quirze, i tres més a l'Illa d'Avall, al municipi de Jafre. 

Amb aquestes actuacions es potencien els hàbitats d'inundació temporal per recuperar els 

éssers vius que en depenen. 

Ordenació de l'ús públic 

Finalment es fa notar que el lliure accés de persones, i també el trànsit rodat, conformen 

"una de les principals causes de degradació i fragmentació dels espais naturals". Per això 

s'han executat actuacions d'ordenació d'accessos i s'ha limitat l'accés rodat. També, quan 

ha calgut s'han instal·lat barreres i pedres per dissuadir l'accés motoritzat. A més s'ha 



arribat al compromís de declarar l'Illa de la Pilastra refugi de fauna salvatge, fet que 

impedirà caçar-hi. 

 

ENLLAÇ:  

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/12/18/acaba-projecte-proteccio-bosc-
ribera/648532.html?utm_source=rss 
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ALTRES NOTÍCIES (EN FORMAT ÀUDIO I VÍDEO): 

 Notícia de ràdio a Catalunya Ràdio, 12/07/2013 

 Notícia de televisió a Televisió de Catalunya, Informatiu Comarques, 

15/11/2013 

 

 


