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FULL INFORMATIU DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

ABOCAMENT CONTINUAT D’AIGÜES 
RESIDUALS AL RIU TER A MANLLEU

RESTABLERT EL PAS DEL CAMÍ VORA 
TER A BORGONYÀ

PER UNA VIA VERDA RESPECTUOSA 
AMB EL TERRITORI

Ripollès / Alt Ter - Osona - Lluçanès
Tel 93 850 72 34 i 663 112 147 / gdter@gdter.org / www.gdter.org

     grupdefensater         grupdedefensadelter        GrupDefensaTer

El Grup de Defensa del Ter denunciem l’abocament 
continuat d’aigües residuals al Ter, a Manlleu, a 
l’alçada del carrer de Sant Martí i reclamem que s’hi 
faci l’actuació pertinent per no seguir embrutant el riu.

Aquestes aigües s’aboquen al riu a través d’un dels 
desguassos del canal industrial, habitualment eixut, i 
afecten notablement la qualitat de l’aigua. No és pas 
un problema nou.

Degut a les riuades del passat octubre, una part del 
canal industrial de Borgonyà es va ensorrar. Just al 
costat d’aquell tram passa el GR 210, conegut com 
a Vorater i promogut pel Grup de Defensa del Ter, un 
sender que transcorre seguint el riu Ter des de Sant 
Joan de les Abadesses fins a les Masies de Roda. 

Des del Grup de Defensa del Ter celebrem que s’hagi 
arreglat el mur que contenia el canal i s’hagi restaurat 
el pas per aquest indret privilegiat.

La Generalitat de Catalunya vol construir una via verda 
ciclable des de Sant Joan de les Abadesses fins a 
Setcases seguint el curs del Ter. El tram ja construït de 
Sant Joan a la Colònia Llaudet és un atemptat contra 
el territori. En aquest curt tram del Ripollès hi trobem 
diversos ponts megalítics per salvar petites rieres en 
un intent per mantenir el mínim desnivell possible.

Arran del malestar per aquesta obra, es va convocar 
una trobada oberta a Sant Joan de les Abadesses 
per abordar aquesta problemàtica, de la qual en va 
sortir l’elaboració d’un manifest, on diferents entitats 
i persones del territori fem una crítica a la Via Ciclista 
del Ter. Veiem el projecte com una obra excessiva, 
una nova infraestructura encaixada en les fràgils 
planes rurals del Ripollès; i demanem la revisió d’arrel 
dels objectius i el desenvolupament del projecte.

Tal com hem fet amb el GR210 (camí Vora-Ter), 
creiem que cal aprofitar camins antics i no construir 
infraestructures noves que afectin el territori, restant 
àrees cultivables a un territori amb escassetat de 
terrenys agrícoles. A més, creiem que, tot i tenir una 
durada més perllongada, l’asfalt no és una opció 
viable per una via verda. 
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EL GDT A RÀDIO MANLLEU AMB EL 
PROGRAMA “L’HORA DEL TER”

El Grup de Defensa del Ter hem realitzat un programa 
mensual a Ràdio Manlleu anomenat L’hora del Ter, des 
d’aquest passat febrer fins al juny, el qual ha servit per 
afegir una activitat més en la celebració dels 30 anys 
de l’entitat.

Hi hem parlat de l’actualitat de l’ecologisme al Ter, però 
també a la resta del territori i el món. A la secció Els 
Afluents hem entrevistat les diferents comissions que 
integren el GDT: camins, fonts, aire, model ramader i 
embarcador. A l’apartat de L’Arrel ens hem endinsat 
en diferents temàtiques del territori. I finalment hem 
fet la secció dels 30 anys de batalles que ha servit per 
explicar diferents moments importants de la trajectòria 
del GDT des dels seus inicis.
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NOU LOCAL DEL GDT
RECUPERACIÓ DE LA 
FONT DEL CONILL D’ORÍS

RUTA PER LES FONTS 
AMB ESCOLES I 
AGRUPAMENTS ESCOLTA

Aquests últims mesos hem realitzat 
rutes i anàlisis dels nitrats de 
diferents fonts de la comarca 
d’Osona per posar en valor les 
fonts del nostre territori i difondre 
la problemàtica dels purins amb 
joves de l’AEiG Arrels Manlleu, 
l’Agrupament Escolta Compte Jofre 
Verge de Rocaprevera de Torelló, 
l’escola Sagrats Cors de Centelles, 
l’Escola Quatre Vents de Manlleu i 
l’Institut del Ter de Manlleu.

També hem visitat l’Institut Marta 
Mata de Torelló per parlar de 
l’estat de contaminació dels rius 
i de les depuradores. També ens 
vam trobar amb joves del projecte 
Aurora i vam rebre un grup de 
monitors de cau que participaven 
a una formació per obtenir el títol 
de director. Finalment al maig vam 
rebre la visita d’estudiants del 
doble grau en ciències ambientals 
i geologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que 
estan fent un projecte sobre la 
problemàtica dels purins.

CREACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓ DE 
L’AIGUA A OSONA

Recentment s’ha constituit l’empresa pública de gestió de l’aigua en baixa 
del Consell Comarcal d’Osona. 

Des de la Plataforma Volem l’Aigua Neta, Clara i Nostra de la Vall de Ges, 
de la qual el GDT en formem part, defensem que una gestió pública i 
democràtica de l’aigua és el millor camí per a la recuperació del bon estat 
ecològic de rius i aqüífers. I al mateix temps un medi ambient sa és el 
millor camí per garantir de forma efectiva i eficient l’accés a l’aigua potable 
i de qualitat a la ciutadania.

Creiem que la gestió pública de l’aigua ha de garantir l’accés igualitari 
a aquest dret fonamental, com és l’aigua potable i el seu sanejament. 
L’aigua és un dret humà i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Per 
tant, la seva gestió ha d’estar fora de lleis del mercat, interessos privats o 
mans privades amb interessos comercials.

Després d’estar des dels inicis de 
l’entitat al local de Can Puget de 
Manlleu, el Grup de Defensa del 
Ter s’ha traslladat a un nou local 
situat al carrer de la Font número 
12 del mateix municipi, lloc on 
s’ubicava l’antic punt d’informació 
juvenil. El motiu del trasllat és 
que l’Ajuntament té intenció de 
transformar la segona planta de 
Can Puget en oficines de l’OPE i 
l’Escola de Música.

El nou local és compartit amb el 
Grup Excursionista de Manlleu i 
l’associació Maresmon.

Al març una quinzena de voluntaris 
i voluntàries, van treballar per 
recuperar la font del Conill d’Orís, 
colgada de terra i branques des 
dels aiguats del passat octubre.  A 
la font del Conill s’hi arriba a través 
del camí Vora Ter, el GR-210.

Per altra banda, a l’abril vam 
dur a terme juntament amb 
l’Associació de veïns de Borgonyà, 
l’Agrupament Escolta de Torelló 
i el CRAE de Santa Eugènia una 
jornada de neteja de deixalles de 
la llera del riu Ter a Borgonyà, per 
recuperar-ne el bon estat. Seguim 
denunciant que aquesta actuació 
l’hauria de realitzar l’administració 
pública enlloc de dedicar milers i 
milers d’euros a tallar arbres.

PARTICIPACIÓ EN 
XERRADES

Aquests darrers mesos ens 
han convidat a participar en 
diferents xerrades. Hem estat a la 
presentació de la campanya “Carn 
de canó” de Justicia Alimentaria, 
al I Foro del Agua de Boca a 
Plasencia del Norte (Huesca), a la 
Fira de Biocultura de productes 
ecològics i consum responsable, a 
la presentació del llibre “Andanzas 
y desventuras de un ecólogo en los 
juzgados del ‘reyno’, de Narcís Prat 
a la llibreria Contijoch de Manlleu i 
a la xerrada organitzada per Arran 
Horta a l’Ateneu La Bugadera.
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PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE CONTAMINACIÓ PER NITRATS DE LES FONTS 
D’OSONA I EL LLUÇANÈS
Aquest any 2019 gràcies a les persones voluntàries 
hem analitzat 137 fonts de la comarca d’Osona de les 
quals 17 no rajaven, són 13 menys que l’any passat. 
El mostreig d’enguany, que recordem es fa a finals de 
gener, s’ha caracteritzat per l’elevada quantitat d’aigua 
que rajava de les fonts.

La mitjana de contaminació ha estat de 76 mg/l de 
nitrat, essent significativament superior al contingut 
mitjà de l’any passat, de 64 mg/l de nitrat. Destacar 
que el percentatge de fonts que superen els 50 mg/l 
de nitrat, el límit de potabilitat acord amb la OMS, 
és del 50%, igual al valor de l’any anterior. Per tant, 
l’increment de contaminació mitjà no és degut a que 
s’hagin contaminant noves fonts, sinó que es tracta 
d’una major contaminació en algunes de les fonts ja 
contaminades.

Seguint en aquesta línia és alarmant que hi hagi 
9 fonts que aquest any han incrementat la seva 
concentració en més de 100 mg/l de nitrats. 
Destaquen clarament les fonts de les cases 
d’avall, de Gurb i la de la Mare de Déu, de Manlleu, 
amb uns increments de 217 i 244 mg/l de nitrat, 
respectivament. Hi ha dotze fonts que estan per sobre 
de 200 mg/l de nitrat, és a dir, 4 vegades el permès 
per la OMS, mentre que l’any passat n’eren 3.

PRESÈNCIA D’ESCUMA A DIVERSES 
RIERES I RIUS

VALORACIÓ DE LA TROBADA AMB EL 
PRESIDENT TORRA

Aquest últims mesos ens han arribat diferents casos 
de presència d’escuma a la riera de Cussons a Sant 
Quirze de Besora, al riu Ges a Sant Vicenç de Torelló, 
a la riera de Sant Martí a L’Esquirol i la riera Major de 
Sant Sadurní d’Ososmort.

Demanem rapidesa en les actuacions de 
l’administració per evitar el mal estat dels rius i rieres 
del nostre territori, i posar fre a aquestes situacions.

Si trobes situacions com aquesta, fes fotografies 
i truca al 112 el més aviat possible, ja que les 
evidències d’un abocament poden desaparèixer en 
qüestió d’hores. També pots contactar amb nosaltres 
al telèfon 663 112 147 o per correu a gdter@gdter.org 
perquè en puguem fer-ne el seguiment corresponent.

El passat 8 d’abril diferents entitats d’Ecologistes 
de Catalunya ens vam reunir amb el president Torra 
i el conseller Calvet, arran de la demanda per a la 
restitució d’un Departament de Medi Ambient.

El Grup de Defensa del Ter vam traslladar la 
problemàtica de les granges industrials porcines i 
l’afectació dels purins al territori. Des de presidència 
es va expressar la preocupació per aquest tema, que 
també els sembla urgent de solucionar. Ara bé, com 
sempre s’ha fet, van fer una fugida endavant parlant 
de les virtuts del nou decret de dejeccions ramaderes 
com a solució a aquesta problemàtica.

El GDT sabem que aquesta no és la solució, fa 
anys que ens venen la moto d’aquest decret. I quan 
finalment vam poder veure el seu text provisional, vam 
comprovar que es tractava d’un decret completament 
continuista que no busca solucionar la causa del 
problema, sinó la conseqüència del mateix. Vam 
demanar a la presidència valentia per reduir la cabana 
porcina als punts més contaminats de Catalunya, per 
tal d’adequar-la al territori.
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El 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

SAMARRETA DEL GDT!

XXXI ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES 
DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

Aquest passat 14 d’abril va tenir lloc l’assemblea 
anual de socis i sòcies del Grup de Defensa del Ter 
al Mas Les Basses de Manlleu. Amb l’assistència de 
trenta persones es va fer el balanç anual de l’activitat 
del grup ecologista i alhora es van marcar les línies 
a treballar la resta de l’any. La jornada va concloure 
amb una calçotada vegetariana que van preparar 
diferents socis i sòcies del GDT.

NOU ESTIU A L’EMBARCADOR DEL TER 
DE MANLLEU

El GDT encarem un estiu més la gestió de 
l’Embarcador del Ter de Manlleu fins el 8 de setembre, 
un espai per apropar la gent al riu i al seu entorn.

Seguim amb les Llunes del Ter, la programació 
cultural i reivindicativa que realitzem a tocar del riu, 
amb concerts, poesia, xerrades i documentals, molts 
d’ells vinculats a la lluita ecologista. Aquest any hem 
incorporat novetats en els sopars, on cada dia ens 
acompanyarà una parada diferent oferint diferents 
tipus de productes ecològics i de proximitat.

Més informació: www.gdter.org

També ens pots trobar a:
Instagram, twitter i facebook

MIL CENT PORCS DINS EL NUCLI DE 
BEULAIGUA AL LLUÇANÈS

L’ACORD DEL TER

Lluçanès Viu i Grup de Defensa del Ter, amb diferents 
veïns de la zona, denunciem la reobertura d’una 
granja al nucli de Beulaigua al municipi de Sant Martí 
d’Albars. Les instal·lacions estan paret per paret amb 
les cases del nucli urbà, són unes antigues naus de 
bestiar que actualment s’han reformat amb capacitat 
per més de mil porcs. 

Fa anys que denunciem l’excés de cabana porcina 
que pateix la comarca del Lluçanès i la contaminació 
dels seus pous i fonts. La Generalitat ha declarat 
la comarca zona vulnerada per la contaminació 
dels purins. Tot i això, la cabana no ha fet més que 
augmentar.

Ara farà dos anys, es va signar a Girona l’”Acord 
del Ter”. Aquest acord detallava el compromís de 
la Generalitat d’aplicar tot un seguit de mesures al 
llarg dels propers deu anys per recuperar el cabal 
necessari al riu Ter, que en garantís la vida, la dignitat, 
el bon estat ecològic i les funcions naturals que li són 
pròpies.

A la recent reunió de la Taula del Ter es va 
informar que el juny de l’any passat es va posar en 
marxa l’entrada en vigor de l’obligació a tots els 
aprofitaments hidroelèctrics dels trams protegits del 
Ter d’alliberar el 60% del Cabal de manteniment i 
l’entrada en vigor d’aquesta obligació el juny de l’any 
vinent de la resta de trams.


