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FULL INFORMATIU DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

CELEBRACIÓ DELS 30 ANYS DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

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 hem celebrat els trenta 
anys de l’entitat aquest estiu a l’Embarcador del Ter 
de Manlleu, un espai que vam recuperar fa més de 
vint anys per apropar la gent al riu.

Durant la jornada xics i grans van navegar amb 
piragüa des de bon matí. 

Al migdia, en Gabriel Borràs ens va oferir una xerrada 
al voltant del canvi climàtic, la seva incidència al 
nostre territori i les projeccions i reptes de futur que 
caldrà encarar.  

Seguidament l’arrossada popular va servir per 
conversar amb companys i companyes retrobats per 
l’ocasió. 
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REPINTADA DE LA SENYALITZACIÓ DEL 
CAMÍ VORA TER GR210

VESSAMENT DE PURÍ A LA LLERA DEL 
TORRENT DEL POQUÍ A MANLLEU

Aquest estiu diferents voluntaris i voluntàries de la 
comissió camins del Grup de Defensa del Ter han 
aprofitat per repintar la senyalització de diferents 
trams del camí vora Ter de Torelló a Roda de Ter. El 
camí Vora Ter GR-210 transcorre arran del riu Ter des 
de Sant Joan de les Abadesses fins a les Masies de 
Roda, amb la intenció d’anar-lo ampliant al llarg de tot 
el seu recorregut.

Un cop més, la consciència ambiental i cívica de cada 
vegada més persones ha permès aturar i reparar una 
agressió ambiental. Un veí de la zona ens va alertar 
que el torrent del Poquí a Manlleu, a prop de la font de 
la Cadernera era brut i feia molta pudor. 
Els Agents rurals van confirmar que certament havia 
existit un vessament de purí a la llera del torrent del 
Poquí provinent de la granja la Porcellera.

Havent dinat, vam entregar el Premi Peix als Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya, en reconeixement 
a la seva llarga trajectòria i tasca pedagògica en 
defensa del medi ambient, i de formació de nenes, 
nens i joves en valors amb la natura com un dels seus 
pilars fonamentals. El Premi espina el vam atorgar 
per tot el contrari a l’escorxador Patel com a indigne 
representat de tot un sistema d’indústria porcina 
brutalment depredadora de recursos i destructora del 
medi.

Finalment vam fer una foto conjunta amb els peus a 
l’aigua per immortalitzar la diada, seguit de glosa amb 
“Cor de Carxofa” i concert de Guillem Soler, que van 
tancar brillantment una diada excepcional.
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DEBAT “EL MON RURAL, 
FUTUR I RESPECTE 
AMBIENTAL” A PRATS DE 
LLUÇANÈS

PARTICIPACIÓ AL 3r 
CICLE DE PLANIFICACIÓ 
HIDROLÒGICA

Aquest passat octubre vam iniciar 
la segona temporada del programa 
de ràdio “L’hora del Ter”, que 
realitzem el quart dijous de mes a 
les 8 del vespre a Ràdio Manlleu 
107FM, un programa per conèixer 
el dia a dia del Grup de Defensa 
del Ter i diferents experiències de 
defensa del territori.

Aquesta temporada l’hem iniciat 
amb novetats i noves seccions, 
com l’espai ”Traiem-ne l’aigua 
clara” on a través de les xarxes la 
gent pot fer-nos arribar preguntes, 
dubtes o consultes, que resolem 
durant el programa.

Seguiu-nos a @GrupDefensaTer 
#LHoradelTer

VAGA MUNDIAL PEL 
CLIMA: Construïm una 
nova relació amb la natura

El Grup de Defensa del Ter 
ens vam adherir al manifest 
internacional per la Vaga Mundial 
pel Clima convocada pel passat 
27 de setembre que cridava a la 
ciutadania a manifestar-se i realitzar 
accions reclamant el reconeixement 
de l’estat d’emergència climàtica 
i exigir mesures als governs per 
limitar l’increment de la temperatura 
global, abandonar els combustibles 
fòssils, apostar per una energia 
100% renovable i reduir de manera 
urgent i prioritària a zero les 
emissions netes de carboni.

Aquesta crisi ecològica i climàtica 
va lligada al model capitalista 
global que ha necessitat de 
l’explotació del territori, els 
animals i les persones per assolir 
el creixement econòmic. Un model 
que ha provocat entre d’altres, 
la contaminació dels rius, fonts i 
aqüífers degut actualment al model 
ramader industrial intensiu.

El passat 27 d’octubre vam 
participar al debat “El món 
rural, futur i respecte ambiental” 
juntament amb Elisenda Guillaumes, 
directora General d’Agricultura i 
Ramaderia al Soler de n’Hug a Prats 
de Lluçanès, organitzat pel Jovent 
Republicà d’Osona i el Lluçanès.

Es va debatre sobre com enfocar 
un canvi de model productiu que 
permeti l’accés de la gent jove a la 
terra, a fi d’evitar el despoblament 
rural, els incendis i creant un 
sistema alimentari basat en la 
sobirania.

Diferents membres del Grup de 
Defensa del Ter s’han implicat en el 
procés de participació del 3r Cicle 
de Planificació Hidrològica a Girona 
realitzat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, fent aportacions, sobre la 
contaminació per nitrats, cabals 
ecològics i canvi climàtic entre 
d’altres, que afecten al territori i a la 
conca del Ter.

Es pot participar fent aportacions 
a través de la web de l’ACA per 
tal de definir el futur de l’aigua a 
Catalunya: https://participa.gencat.
cat/processes/tercercicleaigua

XERRADA A LA JORNADA 
“NETEGEM LA LLERA DEL 
RIU TER” A SANT QUIRZE 
DE BESORA

El passat 30 de novembre vam 
participar a la jornada “Netegem la 
llera del riu Ter” amb una xerrada 
sobre la importància de tenir el riu 
en bones condicions a la plaça 
Bisaura de Sant Quirze de Besora, 
punt on es van exposar tots els 
residus recollits el mateix matí.

INICIEM LA SEGONA 
TEMPORADA DEL 
PROGRAMA DE RÀDIO 
“L’HORA DEL TER”

XERRADA “AIGUA, PODER 
I RESSITÈNCIA: DEL TER 
A LA VALL DE JORDÀ”

El passat 13 de desembre va tenir 
lloc a La Nyàmera de Vic la xerrada 
“Aigua, poder i resistència: La lluita 
de l’aigua del Ter a la vall de Jordà” 
organitzada per Capgirem Vic.

La xerrada va comptar amb les 
intervencions de Ginesta Mary 
(Grup de Defensa del Ter) i 
Rached Khoudairy (Jordan Valley 
Solidarity Movement – http://
jordanvalleysolidarity.org/). La 
presentació va anar a càrrec 
d’Andrea Lubbadeh i Joan Coma 
Roura.
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PRESÈNCIA D’ESCUMA AL RIU GURRI PROVINENT DE LA DEPURADORA DE 
L’ESCORXADOR ESFOSA

El tram final del riu Gurri, afluent del Ter, torna a ser un 
riu sense vida. Fa més d’un any que el seu estat ha 
empitjorat, ja no hi ha presència de carpes ni ànecs i 
l’aigua sovint és tèrbola i té un to marronós.

El passat 18 de novembre, un veí de la zona ens va 
alertar de la presència de molta escuma al riu Gurri, al 
seu pas per Gurb, Osona, a l’alçada de Granollers de 
la Plana.

Vam denunciar-ho als agents rurals, que van 
inspeccionar la zona i van poder observar que 

CONEIXEM EL GDT D’APROP AMB UN 
NOU VERMUTER

El passat 14 de desembre va tenir lloc un nou 
VermuTER al local del GDT a Manlleu.

Un espai distès i agradable, que serveix per trobar-
nos amb socis i sòcies, simpatitzants i persones 
voluntàries, i així 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.

Posem en comú les inquietuds entorn de l’estat dels 
rius, la contaminació de les fonts, el model ramader, 
els camins vora riu, la contaminació atmosfèrica i en 
general la gestió que s’està fent del territori. Temes 
que formen part de la lluita ecologista que estem 
portant a terme des del Grup de Defensa del Ter, per 
retornar la vida al riu i al nostre entorn.

l’escuma provenia del polígon del Bruguer de Vic, 
concretament de la depuradora de l’escorxador 
Esfosa, un dels escorxadors més grans de la comarca 
d’Osona. Després de fer una inspecció a l’empresa 
van concloure que la causa era el trencament d’un 
tub, que abocava aigües residuals juntament amb 
les aigües pluvials. L’empresa va manifestar que 
desconeixia aquest vessament i el mal estat del riu. El 
tub ja ha estat reparat.

La tramitació de la denúncia està en mans de 
l’Agència de Residus de Catalunya que valoraran quin 
tipus d’expedient sancionador cal obrir. L’Agència 
Catalana de l’Aigua també n’està al cas.

El Grup de Defensa del Ter volem posar en 
evidència, una vegada més, el greu impacte del 
model ramader industrial a la comarca d’Osona i El 
Lluçanès, un model que trinxa el territori contaminant 
aqüífers, fonts i rius. A més de la precarietat laboral 
als escorxadors, tot plegat per l’enriquiment de 
l’agroindústria i l’empobriment de la comarca i la 
petita pagesia.

Les principals associacions ecologistes i de defensa 
ambiental del territori considerem que l’aprovació per 
part del Parlament del Decret Llei 16/2019 que regula 
la implamantació d’energies renovables a Catalunya 
incompleix les directives ambientals europees i és un 
obstacle pel canvi de model energètic a Catalunya.

Amb el seu redactat actual, esdevé un obstacle per 
canviar la dependència energètica de Catalunya de 
les energies d’origen fòssil i contaminant (petroli; 
nuclears) i per substituir-la per un model elèctric 
descentralitzat que redueixi els impactes a l’entorn.

Obre la porta, novament, a la massificació de centrals 
eòliques i fotovoltaiques en espais naturals protegits 
pel PEIN i en espais no urbanitzables. 

Ecologistes de Catalunya (EdC) volem deixar clar 
que els combustibles fòssils són, sense cap mena de 
dubte, un dels principals causants del canvi climàtic. 
Les energies renovables han de ser la base per a la 
descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic. 

La situació actual és d’emergència climàtica, però a la 
vegada d’emergència ecològica, i una de les prioritat 
per a la mitigació es la salvaguarda i preservació de la 
natura i la biodiversitat.

LA FEDERACIÓ D’ECOLOGISTES DE 
CATALUNYA DEMANEM LA DEROGACIÓ 
DEL NOU DECRET D’ENERGIES 
RENOVABLES
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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!

Més informació: www.gdter.org

També ens pots trobar a:
Instagram, twitter i facebook

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’AIGUA DE LES FONTS D’OSONA I EL LLUÇANÈS

COM ESTÀ EL PATI? JORNADES DE FORMACIÓ DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

P R O P E R E S  A C T I V I TAT S

Com cada temporada, a finals 
de gener, el Grup de Defensa del 
Ter 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.

Durant el mes de gener i febrer 
tindran lloc unes jornades de 
formació del Grup de Defensa del 
Ter. Com a entitat ecologista creiem 
que és molt important tenir eines 
per ajudar-nos a compendre la 
complexitat dels temps presents. 
I al mateix temps plantejar-nos 
debats i alternatives de com fer-hi 
front des del GDT. 
Per això, recollint una proposta que 
es va fer a l’Assemblea de socis 
i sòcies del GDT, hem organitzat 
aquestes jornades, amb persones 
expertes i amb discursos crítics 
d’avantguarda en les seves 
matèries.
És una necessitat estar formats 
i cada cert temps és bo que 

ens aturem a pensar i reflexionar. 
Aquestes jornades estan destinades 
a les persones sòcies de l’entitat. 

· Retrat socioeconòmic del 
context actual. Amb Josep Manel 
Busqueta
Divendres 31 de gener - 19.30h

· Una mirada a la crisi energètica i 
ambiental. Amb Antonio Turiel.
Divendres 14 de febrer - 19.30h

· Com afrontar els reptes actuals 
des del GDT. Amb Jordi Collet.
Divendres 28 de febrer - 19.30h

Les sessions tindran lloc al local del 
GDT (C/ de la Font, 12 de Manlleu)

Aquest any la campanya anirà del 
18 al 26 de gener de 2020. Entorn 
el 22 de març, dia mundial de 
l’aigua, presentarem públicament 
els resultats.


