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NEIX EL VERMUTER, UN NOU ESPAI DE
PROXIMITAT PER CONÈIXER EL GDT DE
PRIMERA MÀ

EL GRUP DE DEFENSA DEL TER AL
III CONGRÉS DEL 3r SECTOR AMBIENTAL
DE CATALUNYA

El passat gener va tenir lloc el primer VermuTER del
GDT a la sala d’exposicions de Can Puget de Manlleu.
Aquest espai distès i agradable, va servir per trobarnos amb socis i sòcies, simpatitzants i persones
voluntàries, i poder explicar i donar a conèixer de
primera mà el dia a dia de l’entitat, enraonar i fer
qualsevol tipus d’aportació, tot gaudint d’un vermut
de productes de proximitat.

El 16 de febrer vam ser presents al III Congrés del 3r
sector ambiental de Catalunya celebrat al CCCB de
Barcelona. Vam participar a la taula de debat sobre
aigua, dinamitzada per Aigua és vida, amb membres
de Prou Sal i l’Agència Catalana de l’Aigua.

Va ser un dia per veure’ns, fer propostes i posar
en comú inquietuds entorn de l’estat dels rius, la
contaminació de les fonts, els camins vora riu i en
general la gestió que s’està fent del territori.

ACORD SOCIAL DE
L’AIGUA EN DEFENSA
DELS NOSTRES RIUS I DE
L’AIGUA PÚBLICA
El canvi climàtic ens imposa un
futur en el qual es reduirà dràsticament l’aigua disponible, i en el que
els cicles de sequera i les grans
tempestes, amb les corresponents
crescudes, seran cada vegada més
freqüents i intensos.
Davant d’aquestes perspectives, és
urgent un gran acord social basat,
d’una banda, en la recuperació
dels nostres rius, aiguamolls, llacs i
aqüífers, com un patrimoni ambiental públic que ha d’estar al servei
de l’interès general, i d’altra banda,
en la defensa de l’aigua com un bé
públic, que ha de ser d’accés universal pel que fa als serveis d’aigua
i sanejament.

Es va debatre entorn dels cabals de manteniment dels
rius, que són llei des del 2006 i a hores d’ara encara
no s’han implementat. L’acord del Ter preveu fer tots
els passos per complir-los a partir d’aquest any i que
s’acabin garantint en la seva totalitat a l’any 2024,
per tal de poder mantenir la vida al llarg dels cursos
fluvials.

PER LA RECUPERACIÓ
DEL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT
El passat febrer, davant la proximitat de la constitució del nou Govern de la Generalitat, les entitats
ecologistes, ambientals i plataformes de defensa del territori català
vam adreçar un Manifest als grups
parlamentaris on es demanava la
recuperació del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, com a eina imprescindible dins de l’acció del nou govern
per poder avançar cap a una transformació del model de país.
El manifest conclou que la seva recuperació serà una eina imprescindible per facilitar que la preservació
del patrimoni natural i les polítiques
ambientals i de sostenibilitat esdevinguin una peça clau i transversal
del nostre futur com a poble.
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ENTREVISTES A
DIFERENTS RÀDIOS DEL
TERRITORI

Durant aquests darrers mesos
hem participat en varis espais
d’entrevistes com al programa “La
veu dels animals i la natura” de
Ràdio Estel, “El Quadern” de Ràdio
Manlleu i “Solidàris” de Catalunya
Ràdio. En tots ells hem explicat la
tasca de reivindicació i estima pel
riu Ter i el seu entorn, que realitza el
Grup de Defensa del Ter des de fa
quasi 30 anys.
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XERRADES PER EXPLICAR LA LLUITA ECOLOGISTA
DEL GDT A DIFERENTS ESCOLES DE LA COMARCA

RUTES PER DESCOBRIR
LES FONTS DE MANLLEU

El GDT, entre moltes activitats, en tenim una que ens resulta especialment
estimada i que creiem molt important. I no és altra que la col·laboració
amb escoles i instituts en l’aprenentatge de tot allò que té a veure amb el
nostre entorn natural, amb l’aigua, l’ecologia, el medi ambient, la gestió
dels sistemes naturals i la preservació de l’equilibri, la qualitat i la diversitat
de l’entorn on vivim.

Durant el mes de maig hem disfrutar de valent entre fonts, rieres i rius
amb els alumnes de 5è de primària
de l’Escola Quatre Vents de Manlleu, parlant de la problemàtica de
la contaminació dels aqüífers a
causa dels purins i analitzant els
nitrats de l’aigua de la font de la
Cadernera.

Per això veiem molt interessants el seguit de peticions que ens arriben de
tantes escoles, per fer xerrades, explicar experiències i col·laborar amb
projectes didàctics.
Durant aquests últims mesos hem estat realitzant un ecosistema aquàtic
a l’escola Sagrats Cors de Torelló, hem fet xerrades a l’escola El Carme
de Manlleu, a l’escola Sagrats Cors de Centelles i a l’escola Dr. Robert
de Camprodon i ens han realitzat un seguit d’entrevistes a l’escola Marta
Mata de Torelló.

També hem passat una matinal
amb alumnes de 2n d’ESO de
l’Institut del Ter de Manlleu, vorejant
el riu Ter cap a la Font dels Enamorats i la Font de Tarrés de Manlleu,
per tal de descobrir la problemàtica
de la contaminació de les fonts.

PRESÈNCIA DE BASSALS D’AIGUA
RESIDUAL A SOTA FERVOSA

PARTICIPACIÓ AL GRUP DE DISCUSSIÓ
DEL TER DEL PROJECTE LIFE MEDACC

Des del Grup de Defensa del Ter vam denunciar
de nou, el passat mes de març, la presència d’uns
bassals permanents d’aigua residual clarament
contaminada, a tocar de l’empresa de compostatge
Fervosa de Manlleu, de la qual fa dos anys ja vam
alertar de la seva existència notificant-ho als Agents
Rurals i a l’Agència de Residus de Catalunya. Malgrat
l’empresa informa que ha pres totes les mesures de
control requerides, segueix sense haver posat fi a la
problemàtica.

Des del Grup de Defensa del Ter, el passat 13 de
març, vam participar al grup de discussió del Ter sobre
l’adaptació al canvi climàtic del projecte Life Medacc a
Torroella de Montgrí.
L’objectiu era copsar el canvi en la percepció dels
diferents agents participants en relació el passat i
present del canvi climàtic i el futur amb el que ens
podem trobar. Els eixos de debat van anar entorn de
l’aigua, els boscos i l’agricultura.

Aquests bassals situats a la part inferior d’un marge,
a sota la bassa de lixiviats de Fervosa, sembla que
podrien formar-se a través de filtracions que passen
per la roca i acaben sobreeixint a sota del marge en
forma de bassal. Per això, creiem que pot haver-hi
una afectació al territori.
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PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE
CONTAMINACIÓ PER NITRATS DE LES
FONTS D’OSONA I EL LLUÇANÈS

XXX ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS
I SÒCIES DEL GDT A L’ATENEU DE
MANLLEU

Enguany s’han visitat 155 fonts de la comarca
d’Osona i el Lluçanès, de les quals 30 no ragen,
aquest fet és significatiu ja que l’any passat hi havia
19 fonts que no rajaven. Pel que fa a la mitjana de
concentració de nitrats ha augmentat del 57 al 64
mg/l de nitrat, i el percentatge de fonts que superen el
límit de potabilitat (50 mg/l de nitrat) s’ha incrementat
del 41% al 50%.

El passat 8 d’abril va tenir lloc a l’Ateneu de Manlleu
la 30a assemblea anual de socis i sòcies del Grup de
Defensa del Ter. Fins al moment l’assemblea es feia
a la tardor, però tal com es va acordar en la darrera
assemblea, a partir d’aquest any es realitzarà a la
primavera.

La més contaminada és la Font de Gallisans de Santa
Cecília de Voltregà amb un valor de 432,6 mg/l, la
segona és la Font Salada de Gurb amb un valor de
285,9 mg/l i en tercer lloc la Font del Raig de Torelló
amb 241,7 mg/l.

Durant el matí vam fer l’aprovació de l’estat de
comptes del 2017 i vam debatre entorn les opcions
de canvi de local. Va sortir una nova comissió per encarar el projecte de l’embarcador del Ter de Manlleu i
vam votar la nova samarreta del GDT. Finalment hi va
haver un torn obert de paraules, precs i preguntes.

Des del Grup de Defensa del Ter fa 20 anys que
analitzem el contingut en nitrats de les fonts de
la comarca d’Osona, alhora que denunciem el
model porcí ramader industrial causant d’aquesta
problemàtica. Tanmateix el model ha seguit un
creixement exponencial alhora que hem perdut els
recursos hídrics propis.

PINTADA D’UN MURAL AL
COSTAT DEL RIU GES DE
TORELLÓ

Amb el mural “L’aigua serà sempre
nostra”, realitzat conjuntament per
la plataforma Volem l’Aigua Neta,
Clara i Nostra de la qual el Grup de
Defensa del Ter en forma part, i el
CDR Vall del Ges, reivindiquem una
aigua neta lliure de contaminants,
clara amb gestió transparent i
nostra, una clara aposta per la
municipalització del servei.

RECONEIXEMENT AL
GRUP DE DEFENSA DEL
TER A TRAVÉS D’EN
TONI BALLÚS COM A
CANDIDAT OSONENC DE
L’ANY
Aquest any els premis osonencs
de l’any d’El 9 Nou han fet un
reconeixement a la tasca realitzada
pel Grup de Defensa del Ter, a les
portes dels seus 30 anys d’història,
a través del candidat Toni Ballús,
primer president de l’entitat.
S’ha reconegut la trajectòria i s’ha
premiat a 4 osonecs/ques entre 32
candidats dividits en quatre categories: societat-economia, cultura,
esports i entitats socials.
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PARTICIPACIÓ A LA
FIRA DE LA LLAVOR
TRADICIONAL DE RODA
DE TER

El passat 15 d’abril vam ser presents amb una parada a la 6a
edició de la Fira de la Llavor tradicional de Roda de Ter, una iniciativa
que té l’objectiu de contribuir a la
recuperació, difusió i revalorització
de les llavors locals, o tradicionals,
així com afavorir el contacte entre
productors i consumidors.
Com a entitat ecologista vam compartir amb les persones assistents
la tasca que fa l’entitat, la informació i resultats sobre la problemàtica
de la contaminació de les fonts per
nitrats, el material i mapes sobre el
camí vora Ter, Ges i Sorreig.
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CREACIÓ DE LA
TAULA DE CONCA DEL
LLOBREGAT

XERRADES ENTORN EL
MODEL INDUSTRIAL
RAMADER

Aquest passat mes d’abril va tenir
lloc a Terrassa una trobada amb
diversos actors relacionats amb el
riu Llobregat convocats per la Taula
de l’Aigua de Terrassa i per ProuSal! per tal de promoure una taula
de conca.

Durant aquest passat mes de maig
hem participat a diferents xerrades
i debats entorn el model industrial
ramader i la contaminació dels
aqüífers per purins.

Des del Grup de Defensa del Ter,
hem explicat com havia anat el procés de constitució de la Taula del
Ter, experiència que pot servir per
adaptar-la a la realitat de la conca
del Llobregat. Durant la jornada
s’ha creat el grup promotor d’una
Taula de Conca del Llobregat, que
es preveu que entri en funcionament a l’octubre d’enguany, amb
l’objectiu d’impulsar-ne la creació a
partir de tres grans eixos: recull de
coneixements, mapa dels actors en
el territori i pla de treball.

UN ESTIU MÉS A
L’EMBARCADOR DEL TER

Amb molta il·lusió afrontem un estiu
més la gestió de l’Embarcador del
Ter de Manlleu, un espai per apropar-nos al riu, conèixer-lo, gaudir-lo
i estimar-lo, amb l’aposta per un
model de consum conscient, oferint
productes ecològics i de proximitat.

Més concretment vam parlar sobre
“la indústria càrnia i la crisi de la
pagesia” el 6 de maig a Bellpuig.
El 8 de maig vam ser en un debat
entorn les problemàtiques del territori a l’Esquirol i més concretament
sobre l’impacte de l’ampliació de
l’escorxador Patel. El 12 de maig en
una xerrada sobre “model industrial
alimentari” a Vic i el 26 de maig a
Moià per parlar entorn “el problema
de la indústria porcina” juntament
amb l’advocat de Càrnies en Lluita
que va parlar sobre l’explotació
laboral en aquest sector.

Com cada any podreu trobar-hi la
tradicional llimoneta, cervesa local,
gelats, sopars a la fresca, vermuts
al migdia del cap de setmana i
pizzes ecològiques cada dimecres.
Aquest any dins les Llunes del Ter,
a part de les actuacions musicals
que tindran lloc els dijous i diumenges del mes de juliol, també s’han
programat un seguit de xerradesdebats que tindran lloc algun dimarts i divendres del mes de juliol.
L’horari d’obertura és de dilluns a
divendres de 16h a 01h i dissabte i
diumenge de 11h a 01h.

Al Grup de Defensa del Ter treballem per recuperar el bon estat del riu i el seu entorn, incidint en el model de
gestió de l’aigua, el model ramader, el model energètic i la gestió del territori, utilitzant i promovent els camins
vora el riu, les fonts i l’horticultura.
Implica’t al Grup de Defensa del Ter a través:
COMISSIONS DE TREBALL DEL GDT:
Model ramader / Fonts i qualitat de l’aigua / Camins / Contaminació
atmosfèrica
VERMUTER DEL GDT:
Espai obert per debatre i exposar les properes accions de les comissions
del GDT.

I aquest estiu, TOT SOCI/A QUE PORTI
UN NOU SOCI/A, l’obsequiarem amb un
sopar per a 2 persones a l’Embarcador
del Ter de Manlleu.
Aquest estiu a l’embarcador del Ter de Manlleu

NOVA SAMARRETA DEL GDT!

L’APLEC DEL GDT:
Jornades de debat de temàtiques específiques.
XERRADES I ACTIVITATS:
T’esperem a les xerrades i a les activitats que promovem des del GDT.
Si vols rebre informacions puntuals de les activitats per un canal
de WhatsApp només cal que desis el nostre número de mòbil (663 11 21
47) als teus contactes.
Prou paper! Per tal de reduir el consum i la despesa en paper, agrairem
que ens comuniquis el teu desig de rebre el butlletí informatiu
només en versió electrònica enviant un correu a gdter@gdter.org
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Més informació: www.gdter.org
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