
G R U P  D E  D E F E N S A  D E L  T E R 1

FULL INFORMATIU 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

E S T I U  2 0 2 0 N Ú M E R O  9 3

LA FONT MÉS CONTAMINADA DE LA HISTÒRIA

Un any més des del GDT hem analitzat els nitrats de 
les fonts d’Osona i el Lluçanès, gràcies a més de 50 
persones voluntàries que han agafat mostra d’aigua 
de 164 fonts, 13 de les quals no rajaven. La mitjana de 
nitrats de les fonts ha estat de 72 mg/l, quan l’OMS 
fixa el límit de potabilitat per nitrats en 50 mg/l. El valor 
mitjà d’enguany és lleugerament inferior al de l’any 
2019, que va ser de 76 mg/l, tot i que la diferència no 
és prou significativa per a suposar que hi ha hagut un 

El Grup de Defensa del Ter hem deixat la gestió 
de l’Embarcador del Ter de Manlleu. Des de fa uns 
anys que percebem que des de l’Ajuntament de 
Manlleu tenen altres prioritats per aquest espai. Es 
va obrir concurs públic i segons els plecs sembla 
indicar doncs que es vol apostar per un projecte 
més gastronòmic i empresarial, decisió legítima. 
El GDT no ens hi vam presentar i esperem que 
els nous projectes que aterrin en aquest espai no 
suposin fer marxa enrere en alguns dels valors 
fonamentals d’aquest espai, i si cal ens oferim en 
ajudar en el que calgui per tal que aquest espai 
segueixi cuidant la reducció de residus, apropant la 
gent al riu i apostant per productes saludables i de 
proximitat. Independentment de qui porti la gestió de 
l’Embarcador, esperem poder seguir baixant al riu per 
gaudir-lo.

descens real en la contaminació. Seguim amb el 45% 
de les fonts contaminades.
La font de la Gana de Calldetenes amb 492,2 mg/l 
de nitrats ha sigut la més contaminada d’aquest any, 
batent el record històric des del 2002, seguida de la 
font de Gallisans, de Santa Cecília de Voltregà, amb 
465,8 mg/l, i la font del Cassanell, de Taradell, amb 
344,80 mg/l. 
Aquests resultats ens fan plantejar, un any més, que 
les solucions proposades per l’Administració no han 
servit per a solucionar la problemàtica mediambiental. 
Compartim la comarca amb 1.000.000 de porcs, 
mentre que, d’acord amb les terres de cultiu 
disponibles, n’hi podria haver la meitat. Unes terres 
de cultiu que es consideren necessàries per a les 
granges, però no per a cultivar-hi el menjar, sinó per 
a abocar-hi el purí. Es tracta d’abocadors de residus: 
el menjar dels porcs ve de fora, la carn marxa i es 
queden els purins.

PATEL, QUIN PASTEL! DENÚNCIA PER 
LA CONTAMINACIÓ DE LA RIERA DE 
SANT MARTÍ A L’ESQUIROL

El passat juliol el Grup de Defensa del Ter vam 
organitzar un acte lúdic-revindicatiu Patel, quin 
pastel! per tal de fer pública una denúncia a la fiscalia 
per la contaminació de la riera de Sant Martí a 
L’Esquirol, per part de l’escorxador Patel SA, del grup 
Vallcompanys. Alhora també ens mostrem contraris al 
model de ramaderia industrial que aquest escorxador 
representa. L’acte va constar d’una obra teatralitzada 
pel mig de Patel, poesia, música, parlaments i molta 
reivindicació per un territori viu.
Patel té un permís autorizat que li permet abocar 
aigua de la depuradora amb un volum de 10 mg/l 
d’amoniac, una quanitat que ja de per sí suposa un 
fort impacte en la biodiversitat i la qualitat ambiental 
de la riera. Després de fer un cert seguiment, l’alarma 
es va disparar el març del 2019 quan el valor d’amoni 
abocat a la riera arribava pràcticament a 50mg/l, cinc 
vegades superior al topall imposat per l’administració.

EL GDT DEIXEM LA GESTIÓ DE 
L’EMBARCADOR DEL TER DE MANLLEU: 
ELS SEUS VALORS S’HAN DE PRESERVAR
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JORNADES DE FORMACIÓ DEL GDT

Durant el mes de febrer i març vam realitzar tres 
jornades de formació “Com està el pati?” per tal 
d’ajudar-nos a comprendre els temps presents i 
plantejar-nos debats i alternatives de com fer-hi front, 
amb en Josep Manel Busqueta, l’Antonio Turiel i en 
Jordi Collet. Algunes de les reflexions van ser:

“No es pot sostenir un sistema de creixement en un 
planeta finit. El capitalisme està condemnat a acabar-
se. El planeta està dient prou, no pot absorbir més i 
tampoc té més recursos. Cal decidir de quina manera 
hem de decréixer.”

“Cal un canvi de model respectuós amb el territori 
i amb empoderament local. Crear xarxa de suport 
mutu, enfortir el teixit social, decidir i actuar 
localment, produir i consumir de proximitat i tenir cura 
real del que tenim més a tocar.”

“Cal posar per davant la reproducció de la vida 
preservant els ecosistemes en front el benefici privat 
del capitalisme”.

L’HORA DEL TER, PROGRAMA A RÀDIO 
MANLLEU

El passat juliol vam realitzar l’últim programa de 
la temporada del programa L’hora del Ter a Ràdio 
Manlleu 107fm.
Durant els diferents programes hem pogut aprofundir 
amb diferents temàtiques com el canvi climètic, 
residus, gestió de l’aigua, mobilitat sostenible, fonts i 
model ramader a través de converses amb diferents 
organtizacions com Friday For Futures Manlleu, Osona 
Respira, Valldelges.net, Volem l’Aigua Neta Clara i 
Nostra, Pqnoensfotintren i Càrnies en Lluita.
Seguim amb una nova temporada i amb novetats a 
partir d’aquest setembre.

MANIFESTACIÓ VIRTUAL 5J: CLAM PEL 
CLIMA

El passat 5 de juny des d’Ecologistes de Catalunya 
es va realitzar una manifestació virtual pel dia mundial 
del medi ambient. #CLAMpelmedi5J. A través de 
40 entitats i lluites ambientals compartides es van 
presentar a través d’un vídeo les propostes per 
sortir de la crisi ambiental, climàtica i social on ens 
estan portant i les polítiques desenvolupades fins 
ara a Catalunya, i que els departaments de Territori I 
Sostenibilitat- TES i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca-
DARP, que no afronten i volen aprofundir encara més.

Amb aquesta manifestació virtual esperem que 
el Govern de la Generalitat i les administracions 
reaccionin i afrontin amb valentia el Clam de demanda 
de canvi de paradigma radical de les entitats d’arreu 
del territori. Un Clam pel canvi real de la política 
d’emergència ambiental i climàtica que ens dugui cap 
a una societat catalana del futur responsable.

EL GRUP DE DEFENSA DEL TER 
ENS ADHERIM A LA RECLAMACIÓ 
D’APROVACIÓ DE L’AGÈNCIA DE LA 
NATURA

El Grup de Defensa del Ter ens adherim a la 
reclamació d’aprovació urgent de l’Agència de la 
Natura. Intentarem incidir per tal que sigui un espai el 
màxim d’obert, participatiu, transparent i democràtic. 

Mai com ara havien sigut tan urgents les polítiques 
ambientals per assegurar el benestar social. La 
COVID-19 n’és la prova, però es preveuen impactes 
encara més greus en un futur immediat si no s’actua 
de manera ràpida i efectiva. Els discursos en contra 
de la necessitat d’aquestes polítiques són temeraris 
i responen únicament a l’interès privat per sobre de 
l’interès comú. Conservar la natura és conservar la 
nostra salut i la de les generacions que vindran.
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El passat juliol en Narcís Prat, Dr. 
en Ciències Biològiques, catedràtic 
d’Ecologia jubilat de la UB, va fer 
una xerrada a Borgonyà per parlar 
de la importància del bosc de 
ribera com a part essencial dels 
ecosistemes fluvials, arran de les 
actuacions que va fer l’Agència 
Catalana de l’aigua a les lleres dels 
rius després del temporal Glòria.

Durant la xerrada va explicar que 
els rius són vius, estan formats 
d’aigua, pedres, troncs.. i que la 
biodiversitat vol heterogeneïtat, 
varietat d’arbres i plantes. Els 
rius són dinàmics i hi ha d’haver 
diversitat. També va parlar de la 
importància de mantenir els cabals 
ecològics dels rius i de l’impacte 
que estan tenint les rescloses i 
canals que desvien l’aigua del seu 
cus natural.

Dins els actes de Fes-te Jove 
de Manlleu, el passat dimarts 11 
d’agost va tenir lloc la xerrada “Riu, 
Devesa, Manlleu..” a la Devesa de 
Manlleu a càrrec d’en Jesús Soler 
del Grup de Defensa del Ter. Hi 
va haver berenar de proximitat i 
llimoneta per a totes les persones 
assistents.

La xerrada va servir per fer un petit 
esbós al voltant de les múltiples 
mirades a l’entorn dels rius. De 
com són i com podrien ser.
I del Ter, que ha vist néixer Manlleu. 
De com el vivim, ens hi relacionem, 
el gaudim i el patim.

I de quines respostes es poden 
donar a tants interrogants que 
obrim en la convivència amb el 
nostre riu.

Xerrada “El riu, un 
canal de desguàs o un 
ecosistema?” a càrrec de 
Narcís Prat a Borgonyà

Xerrada “Riu, Devesa, 
Manlleu...” a càrrec d’en 
Jesús Soler

Abocament de purins 
al torrent del Poquí a 
Manlleu

El riu Ter ple d’escuma

El passat mes de juny hi va haver 
un abocament directe de purins 
al torrent del Poquí a Manlleu 
provinent d’una granja.

Una persona que passejava per 
aquella zona, al costat de la font de 
la Cadernera, ens va alertar que el 
torrent baixava literalment de color 
marró i la olor a purins era molt 
forta. 

De nou, l’impacte ambiental 
del model industrial ramader a 
la comarca d’Osona es torna 
a fer evident en un territori 
totalment vulnerat. Esperem que 
la justícia i l’administració actuïn 
conseqüentment per posar fi a 
aquestes pràctiques i es replantegi 
urgentment el model ramader 
actual que ha permès que en 
aquesta comarca hi hagi prop d’1 
milió de porcs.

El riu Ter ple d’escuma durant el passat 29 d’agost 
a Torelló i a Manlleu. Probablement degut a un 
abocament de detergents industrials, de basses 
de purins o d’aigües residuals de depuradores que 
amb les pluges no les poden retenir, una limitació 
que només es pot solucionar separant les xarxes de 
pluvials i residuals.

L’agitació de l’aigua també pot haver causat l’aparició 
de l’escuma, fruit de la matèria orgànica natural 
pròpia del riu. Tot i això, la quantitat d’escuma que 
hi havia, tenint en compte el cabal del riu, no es pot 
explicar només per la simple presència d’aquests 
elements naturals.

És important que en aquests casos s’actuï 
ràpidament i s’analitzi l’aigua, per tal de determinar-
ne la causa. També cal trobar una solució a la 
problemàtica de les depuradores, separant les 
xarxes de pluvials i residuals. D’aquesta manera 
les depuradores no es saturarien en dies plujosos. 
Aquesta mesura ja es porta a terme en les noves 
construccions, però també caldria aplicar-la en les 
infraestructures que han quedat obsoletes per evitar 
situacions com aquesta.
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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

ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

PRESENTACIÓ DEL MOVIMENT “AIGUA PÚBLICA MANLLEU” (OBJECTIU 2024)

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

El proper diumenge 4 d’octubre 
tindrà lloc l’Assemblea anual de 
socis i sòcies del Grup de Defensa 
del Ter a partir de les 10 del matí.

Enguany, donada la situació de 
pandèmia que estem vivint i seguint 
les recomanacions de les autoritats 
sanitàries, hem decidit realitzar-la 
telemàticament i així assegurem 
que es pugui fer. 

Després de vàries trobades obertes 
per parlar de la gestió de l’aigua 
a Manlleu, el 29 de setembre 
es presentarà públicament el 
moviment Aigua Pública Manlleu 
(objectiu 2024) per tal d’impulsar un 
canvi de gestió al municipi de cara 
a l’any 2024.

Actualment el servei d’aigua a 
domicilis i empreses a Manlleu el 
presta una empresa privada, Sorea 
(propietat de la multinacional Suez-
Agbar). Això és així des de fa anys 
després de diverses pròrrogues, 
algunes possibles irregularitats i 
sobretot poc debat.

Malgrat les circumstàncies, 
volem que l’assemblea continuï 
essent l’espai on intercanviem 
impressions, idees, ens veiem les 
cares, prenem acords, debatem... 
i és el màxim òrgan sobirà de 
l’entitat.

Volem que això canviï en els 
pròxims anys. Volem que la gestió 
de l’aigua a Manlleu esdevingui 
un servei plenament públic i 
democràtic, d’un bé essencial per 
a la vida i pels ecosistemes. No 
podem seguir permetent que les 
tarifes i el preu de l’aigua vagin 
associats als interessos i beneficis 
d’una empresa privada; I menys 
en temps de pandèmies on les 
vulnerabilitats dels serveis més 
bàsics per a la vida seran més 
evidents que mai.
L’aigua, com la vida, no és una 
mercaderia.


