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FULL INFORMATIU DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

APLEC SOBRE L’EMBARCADOR DEL TER DE MANLLEU

TAULA RODONA SOBRE LA GESTIÓ DEL 
TERRITORI A RIPOLL

INCORPORACIÓ D’ETAPES AL GR-210 
CAMÍ VORA TER

Ripollès / Alt Ter - Osona - Lluçanès
Tel 93 850 72 34 / gdter@gdter.org / www.gdter.org

     grupdedefensadelter        GrupDefensaTer

El passat estiu vam tornar-lo a gaudir a la vora del riu, 
gestionant l’Embarcador del Ter de Manlleu un any 
més, acomiadant la temporada al setembre amb el 
tradicional bingo popular i música a la fresca.

Durant tot l’estiu, en aquest espai hi ha hagut servei 
de bar i sopars amb productes ecològics i de proxi-
mitat. També activitats, com la possibilitat d’anar amb 
piragua pel riu, i durant el juliol la programació musical 
de les Llunes del Ter amb actuacions de grups locals, 
combinat amb xerrades sobre problemàtiques entorn 
el territori.

El proper dissabte 16 de febrer realitzarem un Aplec 
sobre l’Embarcador obert a tothom, una jornada que 
servirà per debatre com s’hauria d’afrontar la propera 
temporada i si les condicions són viables per seguir. 
La gestió acordada amb l’Ajuntament de Manlleu el 
2017 va ser d’un contracte-conveni per un any prorro-
gable de manera expressa per tres anualitats més. 

El passat 22 de setembre la Ginesta Mary, del Grup 
de Defensa del Ter, va participar en una taula rodona 
al Casal Popular La Metxa de Ripoll organitzada per la 
Plataforma veïnal Aturem el Polígon de la Carretera de 
Les Llosses, per debatre entorn el model de gestió del 
territori i denunciar l’afectació que tenen molts dels 
projectes que s’estan tirant endavant. 

Vam compartir experiències de lluita pel territori 
juntament amb Salvem el Coll de Pal, Naturalistes 
de Girona, No a la MAT i Aturem el Polígon de les 
Llosses.

Des de la comissió de camins del Grup de Defensa 
del Ter continuem amb la incorporació d’etapes al 
GR-210 Camí Vora Ter cap a Ulldeter. 

Per això el passat octubre vam anar a fer una primera 
ullada al camí entre Sant Joan de les Abadesses i 
Sant Pau de Segúries, per veure quins camins antics 
a la vora del riu es podien recuperar per poder marcar 
un tram més del camí vora Ter.

Aquest grup de treball és obert a totes les persones 
que tinguin interès en seguir ampliant el camí vora Ter 
al llarg de tot el recorregut del riu.
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PORC AVENTURA II: LES ALTERNATIVES DEL PORC INDUSTRIAL

REUNIÓ DE LLUÇANÈS 
VIU I EL GRUP DE 
DEFENSA DEL TER AMB 
LA DIRECTORA GENERAL 
D’AGRICULTURA

El passat novembre Lluçanès Viu 
i el Grup de Defensa del Ter vam 
reunir-nos amb la directora general 
del Departament d’Agricultura per 
tal d’intercanviar la visió del model 
ramader a Catalunya i per presentar 
algunes propostes i suggeriments. 

Li vam traslladar que la solució 
passa per replantejar el model 
ramader existent, ja que després 
de dècades d’un model porcí 
intensiu, tenim una pagesia 
quasi desapareguda i l’entorn 
contaminat. Cal doncs una solució 
real que passa per la reducció de 
la cabana porcina en els grans 
industrials del porc, afavorint així 
les granges respectuoses amb el 
territori, els animals i les persones.

PRESENTACIÓ DEL 
DOCUMENTAL “THE 
DEVIL WE KNOW”

XERRADA SOBRE LA 
PROBLEMÀTICA DE LES 
MACROGRANGES A 
CUENCAEl passat 25 d’octubre vam ser al 

Festival Protesta a la presentació 
del documental “The devil we 
know”, on es descobreix un 
escàndol mediambiental que 
exposa els perills del tefló de 
Dupont. També vam explicar que a 
la comarca d’Osona i el Lluçanès 
existeix un problema mediambiental 
amb la contaminació dels aqüífers 
per nitrats degut a l’abocament de 
purins a la terra.

El passat octubre, la Ginesta Mary, 
presidenta del Grup de Defensa del 
Ter, va participar en una xerrada-
debat, amb una àmplia participació 
de públic, sobre la problemàtica 
de les macrogranges a Cuenca, 
per tal d’explicar l’afectació de 
la contaminació per purins a la 
comarca d’Osona i el Lluçanès. 

L’acte estava organitzat per la 
Plataforma Serranía Limpia y viva.

El passat novembre es va celebrar la segona edició 
del Porc Aventura, un viatge per les alternatives al 
porc industrial. Trenta-cinc persones van pujar a un 
autobús que les va portar durant tot el dia a conèixer 
experiències productives i de consum reals, respec-
tuoses amb el medi, les persones i els animals. 

En primer lloc es va visitar Pinsos Duranoc, al munici-
pi de La Canya a la Garrotxa, l’única fàbrica que pro-
dueix exclusivament pinso ecològic a tot Catalunya. 
El seu gerent i propietari va explicar la procedència de 
les matèries primeres que usa (ordi, civada, blat, blat 
de moro, pèsols i tortó de soja principalment), en gran 
part procedents de fora de Catalunya, ja que aquí no 
se’n fabriquen suficients.

A continuació, es va visitar la granja de porcs eco-
lògics Ramonich, situada a Les Preses, una de les 
vuit que hi ha a Catalunya. A Cal Ramonich hi ha 48 
truges que produeixen garrins seguint els ritmes de la 
naturalesa i sense forçar cicles.

Per dinar es va fer parada a la cooperativa d’habitatge 
La Sequoia, a Sant Vicenç de Torelló.

Al Lluçanès es va visitar El Soler de N’Hug, que es 
dedica a la producció de llet de vaca, carn de porcí 
i carn de xai. Actualment aquesta explotació no ven 
cap producte a la gran indústria. Destaca el fet que és 
l’única explotació d’aquestes característiques a Cata-
lunya que disposa d’escorxador propi, on sacrifiquen 
els xais que han nascut i criat a la mateixa finca i els 
venen a la carnisseria que tenen al poble.

Per acabar, la comitiva del Porc Aventura es va 
dirigir a la botiga de Mengem Osona, a Vic. Es tracta 
d’una associació de consumidors i productors que 
han decidit ajuntar-se per portar els seus productes 
directament al consumidor. A més, a la seva botiga 
s’hi poden trobar tot tipus de productes ecològics i 
de proximitat. Allí es va realitzar la taula rodona «Sobi-
rania alimentaria a Catalunya, alimentació saludable i 
alternatives de consum».
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TALA DE SALZES BLANCS DE LA LLERA DEL TER AL SEU PAS PER MANLLEU

El Grup de Defensa del Ter vam denunciar la tala de 
salzes blancs i verns que es va realitzar a la llera del 
riu Ter de Manlleu, el passat novembre. El bosc de 
ribera és un espai amb un gran valor ecològic, que la 
directiva-marc europea obliga a protegir, on els arbres 
són indispensables pel manteniment de l’ecosistema. 

Vam reunir-nos amb representants de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), dels Agents Rurals, de 
l’empresa Forestal Catalana (encarregada dels treballs 
a la llera del Ter), del Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis i amb el regidor de Serveis Territorials i 
Esports de l’Ajuntament de Manlleu Enric Vilaregut. 

El Grup de Defensa del Ter vam mostrar el nostre 
desacord en el procés que es va seguir per fer 
l’actuació, ja que el comunicat previ de l’ACA, 
informava d’una intervenció d’emergència per retirar 
els arbres caiguts i no pas d’efectuar cap tala. 

Pel que fa als criteris de la tala, també vam explicar 
que el GDT apostem per criteris ecològics i de sentit 
comú. Creiem que un bosc de ribera sa és vital per a 
l’ecosistema del riu, per tant, s’hauria d’haver tingut 
més cura en la tala realitzada.

EL GDT INICIA LA CAMPANYA DE 
MOSTREIG DE LES FONTS D’OSONA I 
EL LLUÇANÈS 2019

QUÈ HA PASSAT AMB LA TALA DE 
POLLANCRES A RODA DE TER?

Com cada temporada, a finals de gener, fem la 
campanya de recollida de mostres de les fonts 
d’Osona i el Lluçanès per analitzar-ne el contingut de 
nitrats. Ja fa més de 15 anys que diferents voluntaris i 
voluntàries es reparteixen els pobles i fan una visita a 
tres fonts del municipi.

Aquest any la campanya anirà del 19 al 27 de gener i 
a mitjans de març es farà la presentació pública dels 
resultats. 

Com a novetat, aquest any comptarem amb la 
col·laboració de diversos agrupaments escoltes de la 
comarca que també recolliran mostres d’aigua de les 
fonts que volem analitzar. Durant l’excursió, membres 
del GDT explicaran la problemàtica dels purins a la 
joventut escolta.

Les darreres setmanes, diverses persones ens han 
informat d’una important tala de pollancres híbrids a 
la llera del riu Ter al seu pas per Roda de Ter. 

Al nostre país, aquest cultiu és molt habitual en 
indrets propers a rius i rieres i tenen un temps de 
creixement d’entre 20 i 25 anys, aleshores es tallen 
per aprofitar la fusta. Tanmateix, sorprenia el fet 
que la tala es dugués a terme fins arran de riu, 
sense respectar la zona de servitud del riu. La zona 
de servitud és una franja longitudinal de 5 metres 
d’amplada respecte al límit de la llera. S’estén als dos 
costats del riu i està reservada per a usos públics. 

Els pollancres híbrids estan considerats organismes 
invasors i no es poden plantar en la zona de servitud. 
Així ho hem notificat a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
tot i que de moment no hem rebut resposta.
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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.

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

NOVA SAMARRETA DEL GDT!

CAP A UNA GESTIÓ PÚBLICA DE 
L’AIGUA

El passat 19 de desembre, el Consell Comarcal 
d’Osona va assumir el mandat de crear una empresa 
100% pública que subministrarà aigua als municipis 
que ho sol·licitin. Aquesta empresa pública es 
presentarà al ple comarcal del 23 de gener i alguns 
municipis com el Brull ja han fet públic el seu interès 
d’adherir-s’hi. Per la seva banda, Balenyà, Sant 
Miquel de Balenyà, Sobremunt, Sant Vicenç de 
Torelló, Sant Julià de Vilatorta, Seva i Torelló han 
manifestat la voluntat de delegar el subministrament 
d’aigua potable a l’empresa 100% pública que crearà 
el Consell Comarcal, ja que les seves concessions pel 
subministrament d’aigua en baixa finalitzen en breus. 
Des de GDT animem a la resta de municipis de la 
comarca a beneficiar-se d’aquest servei públic.

Així doncs, s’obre una finestra que caldrà aprofitar 
per garantir un accés democràtic a l’aigua, amb 
una gestió transparent i participativa. Caldrà estar a 
l’altura de les circumstàncies i, sobretot, pressionar 
perquè els nostres polítics també ho estiguin.

EL GRUP DE DEFENSA DEL TER 
S’ADHEREIX A L’AMAP

El Grup de Defensa del Ter ens hem adherit a 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 
(AMAP), una associació integrada per ajuntaments 
i entitats amb l’objectiu de fer difusió i promoure la 
gestió pública de l’aigua, donant suport a tots els 
municipis i entitats que vulguin formar-ne part i així 
poder compartir coneixements, reptes i estratègies.

Cal aconseguir que diferents municipis del nostre 
entorn i moviments socials i ecologistes s’adhereixin a 
l’AMAP i així poder ampliar el teixit social a favor de la 
gestió pública de l’aigua.

Una gestió pública de l’aigua ha de ser més eficaç, 
transparent, propera, democràtica i ha de garantir 
més implicació per part de la societat civil i els seus 
representants. També ha de garantir una visió integral 
del cicle de l’aigua i, en primer terme, la bona qualitat 
del medi natural i dels punts d’abastament, és a dir, 
el bon estat de rius, rieres, pous i aqüífers. Per això 
el Grup de Defensa del Ter és una de les entitats 
fundadores de la plataforma Aigua és Vida, des 
d’on juntament amb altres entitats i col·lectius, s’ha 
estructurat el relat dels moviments socials pel què fa a 
la gestió pública de l’aigua a Catalunya.

Més informació: www.gdter.org


