PURINS I SEQUERA: NOUS RÈCORDS D'ENGUANY. RESULTATS DEL MOSTREIG DE NITRATS A
LES FONTS D'OSONA I EL LLUÇANÈS DEL 2022
Després d’anys de moratòries, i solucions màgicotecnològiques més simbòliques que efectives, la ramaderia
industrial segueix regant la terra amb purins sense que la
situació dels aqüífers i les fonts millori significativament. A
Osona i el Lluçanès tenim 7 porcs per persona, la majoria
dels quals va per exportació, i l’únic que es queda al territori
son els seus excrements en forma de purí, i tots els
impactes que suposa el trànsit de camions, sorolls, impacte
paisatgístic i fins i tot noves carreteres per facilitar-los el
pas, a part dels problemes socioeconòmics derivats de les
condicions laborals precàries dels seus treballadors. A
canvi, qui se’n beneficia?

El passat 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, vam presentar
els resultats del mostreig de nitrats a les fonts d'Osona i el
Lluçanès d'enguany. L'acte va tenir lloc a la font de la Font
de Malla, que per primer cop en 20 anys de mostrejos es
trobava sense rajar.
Aquest any més de 60 persones voluntàries han anat a
mostrejar 166 fonts, de les quals 51 no rajaven, cosa que
representa gairebé una de cada tres fonts mostrejades. Pel
que fa a la contaminació per nitrats, gairebé la meitat de
les fonts analitzades estan contaminades (un 46%), amb
una mitjana de nitrats de 61 mg/L, una mica per sota de la
mitjana de l’any passat, però igualment superior al llindar de
contaminació que fixa l’OMS, que és de 50 mg/L.
Pel que fa a les fonts més contaminades, la que l’any
passat va batre el rècord ho ha tornat a fer: la font de
Gallisans, a Sta. Cecília de Voltregà, arriba als 557,6 mg/L,
més d’11 vegades el llindar de contaminació. En segon lloc
hi ha la font del Raig de Torelló, amb 283,8 mg/L; i la
tercera font més contaminada és la font Salada de Gurb,
amb 246,4 mg/L.
Després de més de 20 anys fent mostrejos, podem dir que
la situació segueix sense millorar, seguim batent rècords de
contaminació i enguany amb l’afegit que gairebé una tercera
part de les fonts que mostregem ens les hem trobat sense
ni una gota d’aigua.

El creixement econòmic i el capital han convertit el que
abans era ramaderia sostenible en una indústria
extractiva que contamina i alhora explota un bé tan
preuat com les masses d’aigua, i condemna els pagesos
o bé a plegar, o bé a tornar-se empresaris. Un canvi de
model econòmic, social i de relació amb el nostre entorn és
inevitable, perquè de no ser-hi anem de dret al col·lapse.
Cal apostar per la sobirania alimentària i els petits
productors que treballen de manera equilibrada i
respectuosa amb l’entorn, per poder tornar a viure del que
la terra ens ofereix: sòl fèrtil, aigua i fonts netes, rius plens
de vida, paisatge biodivers.
Podeu trobar més informació i la taula completa dels
resultats d'enguany aquí.

ARRENCA ONAIGUA, EMPRESA PÚBLICA
DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA
Arrenca Onaigua, l’empresa pública de gestió de l’aigua del
Consell Comarcal d’Osona, una molt bona notícia. Aquesta
empresa inicialment donarà servei a 25.000 osonencs, de 6
municipis: Torelló, St. Vicenç de Torelló, St. Julià de
Vilatorta, Balenyà, el Brull i Sobremunt. Benvinguda aigua
pública!
Apostem per acompanyar-la d’un Observatori Integral de
l’Aigua que garanteixi la transparència, la informació i la
participació ciutadana. Aigua pública i democràtica!
Més informació aquí.

PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER UNA
PLANA VIVA

BONES NOTÍCIES EN LA SESSIÓ DE
CONTROL DE L'ACORD DEL TER

El passat diumenge 3 d'abril des de la Plataforma Per Una
Plana Viva (de la qual el GDT en forma part) vam organitzar
una matinal d’activitats per descobrir els entorns i els valors
de la Plana de Vic; alhora que vam presentar públicament la
moció que volem entrar a tots els ajuntaments.
Es va fer una caminada de 4km pels voltants de
Calldetenes, amb la intenció de mostrar el valor del mosaic
agroforestal de la Plana de Vic, i els perills que suposa la
seva contínua urbanització i fragmentació. En Carles
Martorell (Grup de Naturalistes d’Osona) i en Gil Erra (Club
Excursionista de Calldetenes i Adoberies No) van fer les
explicacions.
Acte seguit, es va presentar públicament la moció a la plaça
Onze de Setembre de Calldetenes, que es vol entrar a tots
els ajuntaments de la Plana de Vic, per ser aprovada als
diferents plens municipals. El document fa un seguit de
demandes concretes, en el sentit de defensar una
planificació conjunta i coherent a tota la Plana de Vic,
que posi en valor aquest mosaic agroforestal, i que posi
límits als creixements urbanístics i d’infraestructures.
En el mateix acte de diumenge, les persones i entitats
assistents van començar a repartir-se el màxim de
poblacions possibles on presentar la moció, tot fent xarxa.
Què demana la moció concretament?
-Que la Generalitat desplegui a Osona la Llei d’espais
agraris.
-Que a la Plana de Vic es faci una Carta del Paisatge, que
és un pacte pel territori entre tots els agents (institucions,
societat civil i agents econòmics)
-La creació d’una agència de dinamització de la pagesia,
que faci de banc de terres per acompanyar i promocionar
noves incorporacions a pagès.
-El compromís dels ajuntaments per aprofitar el que ja hi ha
construït, i la realització d’un mapa de sòls per posar en
valor els terrenys agraris.

Anys de feina infatigable del GDT, una entitat excepcional
nascuda amb un propòsit ben clar, ben necessari, i
dificilíssim: retornar la vida, la salut i l’esplendor a un Ter
devastat.
Una feinada que ha estat i és el camí per trobar el suport i la
complicitat de moltíssima gent, i amb ells, poc a poc,
aconseguir que l’administració del país vagi canviant
antigues prioritats i vagi posant la salut ambiental i de les
persones al davant dels interessos privats. I una fita cabdal
en el nostre camí, va ser la signatura de l’Acord del Ter,
cinc anys ha, on es signava el compromís de la Generalitat
de retornar bona part del seu cabal al Ter, i les accions, el
calendari i les sessions de control necessaris per assolir-ho.
Aquest març vam participar a la tercera sessió de la taula
del Ter a Girona, on es van abordar els acords subscrits a la
primera fase d’implantació per al període 2018-2022. La
segona fase serà per al període 2023-2027 i la darrera fase
a partir de 2028.
En aquesta sessió vam poder constatar que s’estan fent
passos en l’acompliment de l’Acord del Ter de 2017. Es va
reduint l’aigua transvasada a Barcelona i el riu Ter va
recobrant la salut. Alhora lamentem els incompliments i
la bel·ligerància d’algunes hidroelèctriques. Durant els 2
darrers anys s’ha assolit l’acord de no superar la xifra de
140 hm³/any d’aigua derivada cap a l’àrea de Barcelona,
acomplint els cabals ambientals del riu al baix Ter «en la
pràctica totalitat». Pel que fa a la producció d’aigua
dessalinitzada, entre 2018 i 2021 el volum total ha estat de
més de 93 hm³. Ara, al pla de gestió del riu per als pròxims
6 anys, el Govern es fixa com a objectiu duplicar la
dessalinització i el volum d’aigua regenerada.
Els cabals ambientals són d’obligat compliment des del mes
de juny de 2020. Segons el Departament «s’han complert
en la pràctica totalitat del temps» pel que fa referència al
baix Ter. A l’alt Ter, amunt dels embassaments, les
diferents
inspeccions
realitzades
han
detectat
incompliments que han determinat la tramitació de 141
expedients sancionadors contra centrals hidroelèctriques.

Podeu trobar el text sencer de la moció al blog de Per Una
Plana Viva.

Aquest és el preuat fruit de la nostra tan diversa feinada. No
serà fàcil, però no defallirem. Som en el camí bo.

PRESENTEM 90 AL·LEGACIONS AL PLA DE
GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL
DE CATALUNYA (2022-27)

INICIEM LA FIGUERA, EL CICLE DE CINEMA
ECOFEMINISTA DEL GDT

Conjuntament amb Aigua és Vida, Ecologistes en Acció,
Naturalistes de Girona i la Taula del Llobregat, el passat
mes de març vam presentar 90 al·legacions al 3r cicle de
planificació del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial
de Catalunya i al seu Programa de Mesures (2022-27).
El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya
i el Programa de Mesures són les eines que determinen
les accions necessàries per aconseguir els objectius
ambientals que exigeix la Directiva Marc de l'Aigua
europea (DMA), garantir el Dret Humà a l’Aigua i al
Sanejament, facilitar el volum d’aigua necessari per als
diversos usos i assegurar el bon estat ecològic de les
masses d'aigua, en tot l'àmbit geogràfic de les Conques
Internes on, entre d'altres, s'hi inclou la conca del Ter.
Les organitzacions ecologistes i de defensa del Dret Humà
a l’Aigua i al Sanejament considerem que aquest Pla ha de
complir amb el 100% dels cabals ecològics establerts al Pla
Sectorial de Cabals de Manteniment aprovat el 2006;
impedir en origen la contaminació de les masses d’aigua;
treballar per impedir l’augment de demandes de consum; i
dotar de suficients recursos econòmics el capítol de
coneixement i governança del Pla per tal de fer-lo més
democràtic. En aquest sentit presentem 90 al·legacions
consistents en tots aquests aspectes essencials, que no
deixen de ser exigències de compliment d’allò que està
programat en la mateixa Directiva Marc de l'Aigua i que les
administracions no s’esforcen el suficient per complir amb el
que aquesta contempla. L’aigua és massa important per
deixar-la en mans d’interessos privats. Reclamem espais i
eines innovadores per tal que el territori es pugui implicar en
la gestió dels canvis necessaris per reduir la nostra
vulnerabilitat al canvi global. La preservació del bon estat
ecològic i químic de les masses d’aigua és essencial
per a la vida, la biodiversitat i la salut de les persones.
Podeu consultar les al·legacions aquí.

L'aplec ecofeminista del GDT posa en marxa La Figuera,
un cicle de cinema ecofeminista que començarà amb la
projecció del documental "La terra de la mel" el proper 13
de maig a la plaça dels Torners de Torelló.
Joves de l'Escola d'Arts de Torelló han estat dissenyant
unes propostes magnífiques per al logotip de la Figuera.
Aprofitem per agraïr-los la seva col·laboració!

TAULA RODONA: EL FUTUR DE LES
HIDROELÈCTRIQUES A DEBAT
El passat 10 de febrer va tenir lloc una jornada de debat
sobre el futur de les hidroelèctriques en la transició
ecosocial a la Lleialtat Santsenca de Barcelona, organitzada
per Enginyeria Sense Fronteres. En Joel Vidal, membre del
GDT, hi va participar exposant l'impacte ambiental que
suposa tenir els rius plens de preses, rescloses i assuts que
en fragmenten i n'alteren els seus hàbitats.
A la taula rodona també hi van participar, entre d'altres,
Susanna Abella, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i
Arnau Bosch, de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, on
volen municipalitzar la gestió de la resclosa de Can Trinxet.
Podeu recuperar el vídeo sencer de tota la jornada aquí.

SALVEM LA FONT GROSSA DE CENTELLES I EL SEU ENTORN
Veïns de Centelles porten mesos denunciant diversos
problemes ambientals del seu municipi: una sèrie
d’abocaments d’aigües residuals provinents d’indústries del
voltant a la riera de la Llavina i, a més, enguany la font
Grossa ha deixat de rajar, una de les fonts emblemàtiques
del poble per on fins i tot en anys de sequera hi baixava
aigua alimentant el cabal de la riera. Des del GDT ens
sumem a la lluita dels veïns per defensar el seu entorn, i
demanem a les administracions competents que actuïn per
investigar i posar fi a aquesta degradació ambiental.

Més informació aquí.

TALLERS A ESCOLES I INSTITUTS

4a TEMPORADA DE L'HORA DEL TER
En marxa la 4a temporada del programa l'Hora del Ter
de Ràdio Manlleu. Ginesta Mary, Toni Rubia, Carla Febrer,
Laura Generó, Marta Vilaró i Xevi Crosas ja han presentat 6
programes de la nova temporada on, entre moltes altres
coses, han parlat de decreixement, sobirania alimentària,
ecofeminisme, macrogranges i les contradiccions del model
econòmic actual.

Durant les últimes setmanes, varis membres del GDT hem
anat a fer tallers i xerrades a diversos instituts i escoles de
la comarca.
Al febrer vam dur a terme tallers de descoberta de les
fonts amb alumnes de l'Institut del Ter de Manlleu, tot
passejant fins a la font de Tarrés els vam transmetre la
problemàtica de la contaminació de les fonts i els purins. Al
març vam fer una xerrada a alumnes de l'Institut Antoni
Pous de Manlleu sobre la tasca del GDT, i ells ens van fer
una donació de 125€ que havien recaptat dissenyant unes
bosses per incentivar el consum de proximitat.
A més d'això, el passat 2 d’abril vam realitzar una sessió de
formació a educadores d’Escola Bressol de diferents
municipis de la conca del Ter, per apropar-les als valors del
tram mig del riu Ter, al seu pas per Manlleu, i sensibilitzarles sobre la situació actual dels espais fluvials que tenim.
Durant les properes setmanes seguirem fent més tallers i
xerrades, fent de l'educació ambiental una eina útil per
contribuir a canviar les coses.

El programa s'emet el 1r dimarts de cada mes a les 19:30h,
podeu recuperar-ne el pòdcast a la web de Ràdio Manlleu.

LA FAUNA DEL TER
Durant el mes de febrer, en Joel Vidal va col·locar una
càmera de fototrampeig per gravar fauna salvatge a la llera
del Ter, al municipi d'Orís. D'entre les espècies captades,
destaquen la guineu, el senglar, el cabirol i el teixó; així
com alguns ocells de riu: ànecs collverds, bernats
perscaires i un agró blanc. En resum, un riu ple de vida!
Vídeo-resum disponible aquí.

