
MANLLEU APOSTA PER LA GESTIÓ
PÚBLICA DE L'AIGUA
El passat mes de juliol la majoria del ple municipal de
l'ajuntament de Manlleu es va comprometre a
seguir els passos necessaris per tal de recuperar
la gestió pública de l’aigua que actualment es
troba en mans de Sorea-Agbar, després que la
Plataforma Aigua Pública Manlleu (APM) presentés
una moció per la gestió pública de l’aigua al municipi.

La Plataforma APM compta amb l'empenta del GDT,
entre altres entitats i persones que també s'hi
impliquen, i seguirà empenyent perquè la finestra
d’oportunitat que s'ha obert no es tanqui, ja que entén
l’aigua com un bé comú que cal preservar de l’afany
de lucre i l’interès privat de grans companyies i
multinacionals. Esperem que els compromisos
adquirits per l'ajuntament de Manlleu no es quedin en
paper mullat. Més informació clicant aquí. 

EL MOVIMENT ECOLOGISTA,
ORGANITZAT CONTRA L'AMPLIACIÓ DE
L'AEROPORT DEL PRAT

El passat 19 de setembre a les 12h del migdia els
moviments socials vinculats d’una manera o una
altra a l’ecologisme i a la defensa del territori vam
omplir el carrer Tarragona de Barcelona de gom a
gom per dir NO a l’ampliació de l’aeroport del Prat.
Entre tambors i sota un sol espatarrant, es podien llegir
pancartes de tots colors: Menys avions, més vida!;
Decreixement o bàrbarie; Menys avions i més rodalies;
Menys avions i més aigua al riu; entre d'altres.

El Grup de Defensa del Ter vam convocar a unes 30
persones a Manlleu per anar plegades a la
concentració amb autocar. Un cop allà i caminant
darrera d’una pancarta que deia: “No més avions,
toquem de peus a terra” ens vam trobar amb totes les
entitats i persones que s’havien mobilitzat fins allà per
defensar la natura, en concret la zona natural de la
Ricarda, de la perversa idea d’ampliar l’aeroport de
Barcelona en plena emergència climàtica. Aquesta és
una lluita a la que des del Grup de Defensa del Ter hi
donem suport, entenent que, ara més que mai, al
centre hi ha d'haver la natura i la vida, i no els
interessos econòmics d'uns pocs.

Manifest de Zeroport contra l'ampliació de l'aeroport:
https://www.gdter.org/2021/el-19s-toquem-de-peus-a-
terra/  

ECOFEMINISME, LLUITES QUE
S'UNEIXEN EN UNA MATEIXA MIRADA

Des del GDT organitzem de manera periòdica aplecs i
trobades ecofeministes, on conversem i debatem
sobre com l'ecofeminisme pot enriquir la lluita
ecologista. En el marc d'aquests aplecs, durant els
passats mesos d'agost i setembre es van dur a terme
el primer i segon aplec ecofeminista, llocs on, a través
del debat i l'intercanvi d'idees, va agafar forma el que
setmanes més tard acabaria sent la fontada a la font
de la Figuera de Sant Pere de Torelló, feta el passat
23 d'octubre. Més informació clicant aquí. 

https://www.gdter.org/2021/manlleu-aposta-per-la-gestio-publica-de-laigua/
https://www.gdter.org/2021/el-19s-toquem-de-peus-a-terra/
https://www.gdter.org/2021/el-gdt-celebra-la-descoberta-de-la-font-de-la-figuera/


MANTENIM  ELS CAMINS VORA RIU 

Aquest estiu, la comissió de camins del GDT ha
treballat en l'arranjament del camí Vora Ges (sender
PR.C-47). A més, s'està en contacte amb l'ajuntament
de Sant Pere de Torelló per reactivar el conveni de
manteniment,  s'ha modificat i desbrossat el camí a
l'alçada de la Fàbrica de Targarona i des del Centre
Excursionista Serragrenyada s'han ofert a col·laborar-
hi.

Paral·lelament, des del GDT també treballem en el
manteniment del camí Vora Ter. El passat mes de juliol
vam organitzar una bicicletada per pintar amb les
marques blanques i vermelles característiques dels
senders de gran recorregut el tram del GR210 que va
de Sau a Susqueda, i a l'octubre ens vam reunir amb el
Consorci del Ter per tal d'unificar trams i organitzar-nos
bé pel bon manteniment i traçat d'aquest camí.

Podeu trobar els tracks dels camins al perfil de Wikiloc
del GDT: 
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1006376

MÉS DE 200 DENÚNCIES D'AGRESSIONS
AL MEDI EN 32 ANYS D'HISTÒRIA DEL
GDT
El GDT ha sigut i és un referent a l'hora de fer
visibles les problemàtiques ambientals de l'entorn
del Ter, Osona i el Lluçanès. Fa més de 30 anys que
denunciem i rebem denúncies d'agressions al medi
ambient, en tenim més de 200 de registrades. 

D'acord amb la idea sorgida a l'última assemblea de
socis del GDT de fer un recopilatori de totes les
denúncies que hi ha hagut, estem preparant un
mapa interactiu on hi apareguin totes, i que el
pugui consultar tothom qui vulgui a través de la
nostra pàgina web. Això servirà per fer-nos una
idea de la situació d'agressions sistemàtiques que
porta patint el nostre entorn des de fa anys, una
situació que no sembla que hagi de millorar, ja que
segueixen sorgint noves denúncies.

Estigueu atents que aviat passarem a l'acció...
Perquè en aquesta comarca hi ha massa llicència
per contaminar que queda invisibilitzada i ja és hora
que surti a la llum.

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1006376


FESSRural'21: "IMPACTES DE LA
INDÚSTRIA CÀRNIA, HI HA
ALTERNATIVA?"
El passat 7 d’agost, a la Cooperativa de la Vall d’en
Bas, es va celebrar el Festival de l’Economia Social i
Solidària rural. En aquest context, el Grup de Defensa
del Ter va participar a la segona taula rodona on es
van analitzar els impactes del model de producció i
transformació de carn dominant a Catalunya, i es va
reflexionar sobre quines alternatives hi ha i com hi
podem donar suport per tal d’avançar cap a un model
productiu més respectuós amb el medi ambient, els
drets socials i la sobirania alimentària.

Més informació: www.fessrural.cat

TORNA EL PROGRAMA "L'HORA DEL
TER" AMB NOVETATS

La quarta temporada del programa "l'Hora del Ter" de
Ràdio Manlleu (107 FM) ja està en marxa, i torna amb
novetats. Aquesta temporada el programa es duu a
terme el primer dimarts de cada mes de 19.30h a
20.30h, i compta amb dues noves seccions: "A
vegades ens en sortim", portada per Marta Vilaró, i
"El PIB és terrible", que condueix Xevi Crosas.

Així doncs, tenint en compte que la Laura Generó
està de baixa per maternitat, l’equip s’amplia de 3 a 5
membres: la Ginesta Mary i en Toni Rubia segueixen
com a conductors principals del programa, a la secció
de “Mirades” cada mes s’entrevistarà a algun expert/a
en temàtiques relacionades amb la transformació
social i la Carla s’encarrega de la secció de “Lluites”
també realitzant entrevistes a membres que formen
part de col.lectius que lluiten per un món millor
d’arreu del territori.

Fins ara ja s'han emès dos programes de la nova
temporada, podeu escoltar-ne els podcasts a la web:
https://www.radiomanlleu.cat/podcasts/detail/Lhora-
del-Ter

EN LLUÍS DONOSO ENS HA DEIXAT

El passat 9 d'octubre ens va deixar en Lluís Donoso.
Sentim la pèrdua d'un soci que ens va acompanyar
des dels inicis. 

Activista i defensor de causes justes, sempre
disposat a donar un cop de mà i que va estar un
referent per tots nosaltres. Descansi en pau.

PARTICIPACIÓ A L'ALTERNA'T, MES DE
L'ECONOMIA SOCIAL I  SOLIDÀRIA

Aquest passat setembre va tenir lloc el mes de
l'Economia Social i Solidària d'Osona, organitzat per
la xarxa alTERna't, de la qual el GDT en formem part.
Durant tot el mes es van organitzar una sèrie de
xerrades, tallers i altres activitats diverses arreu de la
comarca, d'entre les quals destaquem la taula
rodona de mesures agroecològiques per la
transició ecosocial, amb la participació de Ginesta
Mary, presidenta del GDT, conjuntament amb altres
ponents de Pol·len Edicions, Mengem Osona i el
Banc de Llavors de Roda de Ter.

http://www.fessrural.cat/
https://www.radiomanlleu.cat/podcasts/detail/Lhora-del-Ter


PERSONES ALLIBERADES

Una de les tasques del GDT és informar i sensibilitzar
als més joves sobre la importància de la defensa de la
natura a través de xerrades i tallers a escoles i instituts
del territori català.

Aquest curs ja s’ha anat a l’IES Vilamajor, on en Jesús
Soler (membre veterà de l’entitat) i la Marta Vilaró
(alliberada) van explicar la història i la tasca del dia a
dia que realitza el GDT; i també a l'Escola d'Arts de
Vic, on amb els alumnes del grau de disseny gràfic
s’ha impulsat un concurs en equips per realitzar un
cartell sobre el mapa de les denúncies rebudes al GDT
que es farà públic properament, i un altre per tal de
felicitar el nadal als socis/es. Aviat sortiran els primers
dissenys…

EL GDT, PRESENT A ESCOLES I
INSTITUTS

Per altra banda, cap al 2n i 3r trimestre del curs
durem a terme el cicle de tallers “La descoberta de
les fonts i la seva problemàtica”, que tracta d’explicar
el problema de la contaminació que pateixen els
aqüífers a Osona degut a l’abocament desmesurat
de purins al sòl agrícola i visitarem amb petits grups
la font més propera per tal d’analitzar-la i fer un
diagnòstic del seu estat. Gairebé sempre es troben
contaminades la qual cosa serveix per sensibilitzar i
implicar els joves en la lluita perquè algun dia
aquestes fonts tornin a rajar netes i lliures de nitrats.

Si voleu concertar una xerrada o taller per la vostra
entitat o escola no dubteu en contactar-nos al 663
112 147 o bé ecrivint un correu al gdter@gdter.org.

Com que la Laura Generó està de baixa per
maternitat, la Marta Vilaró la substituirà com a
alliberada de l'entitat fins a finals d'any. 

Per altra banda, des del 29 d'octubre en Joel Vidal,
geògraf especialitzat en canvi ambiental, també
treballa per l'entitat, contractat en el marc del
Programa de Garantia Juvenil subvencionat pel SOC,
i s'hi estarà fins a finals d'abril. 

mailto:gdter@gdter.org
https://www.gdter.org/2021/comencem-els-tallers-per-escoles-i-instituts-del-curs-2021-22/gdter@gdter.org

