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El passat 4 d’octubre va tenir lloc la XXXII assemblea 
anual de socis i sòcies del Grup de Defensa del Ter de 
forma telemàtica, donada la situació social i sanitària 
de la Covid19 que estem vivint. 

La jornada es va iniciar amb la benvinguda per part de 
la Ginesta Mary, presidenta de l’entitat, i seguidament 
la Montse Rabionet va exposar l’estat de comptes 
que va quedar aprovat. La gent de les diferents 
comissions de l’entitat van exposar la tasca i activitats 
que es desenvolupen. Finalment es va parlar de les 
diferents accions estratègiques de cara als propers 
mesos i es va finalitzar amb un torn obert de paraula 
on es van abordar diferents temes.

- Gestió de l’aigua: Es posa en relleu la tasca de la 
plataforma per a la gestió pública de l’aigua creada a 
la Vall del Ges “Volem l’aigua neta, clara i nostra”, i de 
la creació a Manlleu de «Aigua Pública Manlleu».
- Riu Ter: El GDT està present en diferents espais 
relacionats amb el riu a nivell català, donant a vegades 
els seus fruits, com per exemple en el cas de la fixació 
dels cabals de manteniment dels rius. 
- Camins: Cal recuperar molts camins que han quedat 
bruts i despintats després dels aiguats del passat any. 
- Comunicació: Segueix actiu el programa L’hora del 
Ter a Ràdio Manlleu, on es parla d’ecologisme.
- Formació: És imprescindible la formació col·lectiva 
de la gent del GDT per tal d’anar-se adaptant a les 
noves situacions i als canvis que es donen al món. 
- Model Ramader: S’ha realitzat el llibre El Porc del 
demà, xerrades explicant la problemàtica dels purins i 
la denúncia a la fiscalia a l’escorxador PATEL a través 
de l’acte lúdic-reivindicatiu Patel, quin pastel!
- Fonts: Anualment es fa l’anàlisi de nitrats de les 
fonts d’Osona i el Lluçanès. Aquest any degut al 
confinament, es va fer la presentació dels resultats a 
través d’un vídeo i una campanya a les xarxes socials.

L’ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES DEL 
GDT REALITZADA TELEMÀTICAMENT

El GDT vam organitzar un Aplec de Camins el passat 
19 de desembre amb dos objectius: posar en valor 
tots aquests anys de feina reeixida i conscienciació, 
i examinar la gestió de cara a un futur amb els 
propòsits del projecte camins. Una de les motivacions 
per fer l’aplec eren les demandes de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per 
enllestir el GR210 i definir el seu manteniment.

El projecte Camins és un dels primers projectes on 
es va començar a veure com el GDT no només es 
dedicava a la defensa de riu Ter, sinó també al seu 
entorn. Es va posar en marxa fa més de dues dècades 
i va ser dels pioners en crear senders que unissin 
el gaudi de la natura i la sensibilització en les seves 
problemàtiques. 

La seva finalitat és acostar la gent al riu, sota la 
premissa de que conèixer és estimar, denunciar-ne 
les agressions i fer respectar els cinc metres de pas o 
servitud al costat del riu. Pel GDT el projecte és una 
eina de conscienciació i mobilització ecologista.

Actualment el projecte Camins n’inclou tres:
– El Camí Vora Ter (sender de Gran Recorregut GR-
210). Transcorre des de Sant Joan de les Abadesses 
fins a Sau. La seva finalitat és anar del naixement del 
riu Ter fins a la seva desembocadura. 
– La Ruta dels Sorreigs (sender de Petit Recorregut 
PR-46). Arran del cas Puigneró la riera del Sorreig 
estava molt malmesa. Un grup de gent del GDT la van 
voler posar en valor i van decidir fer una ruta que la 
resseguís. Transcorre des del santuari dels Munts fins 
a Santa Cecília de Voltregà.
– El Camí Vora Ges (sender de Petit Recorregut 
PR-47). És el més recent, però segurament el més 
concorregut dels tres. Recorre des de Vidrà a Torelló 
on el Ges desemboca al Ter.

APLEC DE CAMINS: DUES DÈCADES DE 
PROJECTE CAMINS, PASSAT I FUTUR
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PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA AIGUA PÚBLICA MANLLEU

“Aigua Pública Manlleu (APM). Objectiu 2024” neix de 
la motivació del Grup de Defensa del Ter i d’un grup 
de persones per tots els temes que fan referència a la 
gestió de l’aigua a Manlleu. Per aprofundir en el debat 
ciutadà i la informació contrastada en aquesta qüestió. 
I en particular per la voluntat de retornar la gestió del 
servei d’aigua a Manlleu a mans públiques el 2024 
(actualment a mans privades des del 1984).

L’aigua és un dret humà reconegut per les Nacions 
Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 de 
juliol de l’any 2010 on diu: “L’accés a l’aigua potable i 
al sanejament és un dret humà essencial per a gaudir 
plenament de la vida i de tots els drets humans”.

Des de la plataforma, s’entén l’aigua com un bé comú 
que cal preservar i mantenir per a totes les persones 
i per al manteniment dels ecosistemes naturals. La 

gestió del qual s’ha de preservar de l’afany de lucre i 
l’interès privat de grans companyies i multinacionals 
de l’aigua; amb l’aigua no s’hi ha de fer negoci.

Davant la vulnerabilitat que la crisi del COVID19 
ha posat en evidència en la nostra societat, cal 
garantir l’accés a l’aigua potable com un dret bàsic 
i de titularitat pública, a l’altura de la salut pública o 
l’ensenyament públic.

La gestió pública del servei d’aigua ja és una realitat 
a molts municipis com Ripoll, Mataró, Manresa, 
Girona, Olost, Sant Pere de Torelló, etc. Les grans 
remunicipalitzacions de París, Berlín, Budapest, 
Grenoble, Nàpols, Valladolid… o d’altres de municipis 
més propers com Terrassa, Montornès del Vallès, 
Arenys de Munt, Santa Maria de Palautordera o 
el Figaró ens marquen el camí i demostren que és 
possible.

TAULA RODONA “LA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA ÉS POSSIBLE”

El passat 4 de desembre la plataforma Aigua Pública 
Manlleu va organitzar la taula rodona telemàtica “La 
gestió pública de l’aigua és possible” per donar a 
conèixer diferents experiències de gestió pública de 
l’aigua.

La xerrada va comptar amb la presència de:
– Lluís Basteiro, de l’Associació de Municipis i Entitats 
per l’Aigua Pública. L’AMAP és una Associació que 
difón i promou la gestió íntegrament pública de l’aigua 
i dona suport als municipis que volen encaminar-se 
cap a una gestió pública de l’aigua.
– Jordi Delgado, regidor de Montornès del Vallès, 
on es va dur a terme la remunicipalització del servei 
d’aigua el 2014, després de més de 50 anys de gestió 
privada. La seva experiència és engrescadora. 

– Èric Sibina, Conseller del Cicle de l’aigua al Consell 
Comarcal d’Osona i alcalde de Sant Vicenç de Torelló. 
El Consell Comarcal d’Osona està liderant un dels 
projectes de gestió pública de l’aigua més ambiciosos 
de Catalunya, amb la creació de l’empresa pública 
ONAIGUA. Aquesta oferirà el servei d’aigua en baixa 
(la que arriba a les aixetes) als municipis que ho 
sol·licitin.
– La presentació i moderació de l’acte va anar a 
càrrec de la Immaculada Tubau, membre de la 
plataforma Aigua Pública Manlleu i del Grup de 
Defensa del Ter.

La mirada d’Aigua Pública Manlleu està centrada en 
l’objectiu i el convenciment que Manlleu ha d’avançar 
per assolir la remunicipalització del servei d’aigua el 
2024, tal i com permet el contracte actual de gestió 
de l’aigua amb SOREA (multinacional Agbar-Suez).

L’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret 
humà bàsic reconegut per les Nacions Unides. 
Per això s’entén l’aigua com un bé comú que cal 
preservar i mantenir per a totes les persones i per al 
manteniment dels ecosistemes naturals. La gestió de 
la qual s’ha de preservar de l’afany de lucre i l’interès 
privat de grans companyies i multinacionals de 
l’aigua; amb l’aigua no s’hi ha de fer negoci.
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XERRADA ONLINE: EL PODER DE 
LA CARN, L’ENTRAMAT QUE ENS FA 
EMMALALTIR

La Ginesta Mary del Grup de Defensa del Ter 
va participar en una xerrada online de la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES-Cat9 juntament amb 
Gonzalo Gamboa de Grain Fundació, Cristina 
Domingo de Justícia Alimentària i Marta Borràs de 
Dpagès.

La intenció era analitzar des de diferents àmbits el 
model industrial actual de producció de carn, l’excés 
de consum de carn i els seus impactes.

Així, vam exposar el greu impacte de la indústria 
càrnia al nostre entorn.

ARRIBA A ARGENTINA L’EDICIÓ DEL LLIBRE “EL PORC DEL DEMÀ”

“El cerdo del mañana. Relatos sobre la catástrofe 
de la industria de la carne” és el títol que ha escollit 
l’editorial Madreselva per traduir El porc del demà, el 
recull de relats fruit del concurs literari impulsat per 
cinc entitats aquest any 2020: el Grup de Defensa del 
Ter, Càrnies en Lluita, Justícia Alimentària, Setembre i 
Pol·len.

Fa un any, l’editor argentí es va assabentar pels 
mitjans de comunicació que es volia fer un acord per 
instal·lar macrogranges de producció de carn de porc 
a l’Argentina: la intenció provenia de l’interès privat 
d’un laboratori però l’Estat argentí va secundar la 
proposta. Si en el passat Argentina «vam ser territori 
d’expoli de primeres matèries com ara ovelles, ara 
ho som per a Xina de soja, blat de moro i porcs», 
va assegurar Rodríguez. Després de mesos de 
confinament i poques accions contestatàries de les 

LLIURAMENT DE LA DISTINCIÓ DE 
“MEMBRE DE MÈRIT DEL PATRONAT 
D’ESTUDIS OSONENCS” AL GDT

El passat octubre va tenir lloc l’acte de lliurement 
de la distinció “Membre mèrit del 2019 del Patronat 
d’Estudis Osonencs” al Grup de Defensa del Ter, com 
a reconeixement als 30 anys de trajectòria de l’entitat 
en defensa del riu Ter i la natura d’Osona i de tot el 
país.

L’acte, que es va realitzar al Temple Romà de Vic, 
va comptar amb la intervenció de Ginesta Mary, 
presidenta del GDT, que va fer el discurs d’agraïment 
per la distinció, i de Narcís Prat, doctor en ciències 
biològiques, que va parlar de l’estat del riu Ter i de la 
seva vinculació amb l’entitat.

esquerres als carrers, el 25 d’agost es va fer una 
primera mobilització multisectorial i ecologista contra 
el govern, amb el lema «Basta de falsas soluciones», 
per denunciar l’acord de la indústria càrnia.

Al setembre l’equip de Madreselva, que té una 
sèrie de coedicions transoceàniques amb el segell 
català Pol·len, va decidir posar-se a treballar per 
publicar el llibre com a eina per a la lluita contra les 
macrogranges. Es van traduir i adaptar els relats, 
amb el beneplàcit dels autors que havien participat al 
concurs a Catalunya, i es va escriure una introducció 
pròpia per a l’edició argentina. Aquest procés va 
anar en paral·lel al llançament de l’edició en català, el 
passat 22 de setembre al Museu del Ter de Manlleu.

La coedició argentino-catalana és la demostració que 
l’impacte ecològic i social de la indústria càrnia és 
global, tal com es va fer palès en la presentació d’El 
porc del demà celebrada el passat 10 de desembre 
dins de Literal d’Hivern Radical December. En aquest 
acte online, l’editor argentí Leo Rodríguez va explicar 
el procés d’edició del llibre. A més, en aquest acte 
també van ser-hi tres dels deu autors d’El porc del 
demà -Oscar Arenas Larios, Núria Barnolas (des 
de Suïssa) i Maria Donlo-; la membre de Justícia 
Alimentària Aina Roca, i l’editora de Pol·len, Mar 
Carrera.
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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

EL CEMENTIRI DELS 
ARBRES TALLATS

Acció reivindicativa realitzada arran 
de la tala que es va fer el passat 
desembre de tots els arbres que hi 
havia vora el canal de Manlleu, a 
tocar de l’Embarcador del Ter.
Cal que es faci un manteniment 
continuat d’aquest tipus d’arbres 
que conflueixen amb el passeig 
de la gent. No volem que es faci el 
mínim manteniment durant anys i 
que quan es consideri que hi ha un 
problema, s’aprofiti per tallar-los 
tots independentment de si és o 
no necessari. Cal apostar també 
pels arbres vells, mantenint-los 
amb les condicions adequades ja 
que són vitals per la biodiversitat 
d’altres espècies. També cal tenir 
en compte l’època de l’any en que 
s’actua sobre els arbres, ja que 
això pot afectar molt a la fauna.

La plataforma Adoberies No de 
Calldetenes i el GDT vam impulsar 
una trobada amb diferents 
col·lectius d’Osona per recuperar 
el moviment de Per una plana viva 
que es va impulsar fa deu anys amb 
objectius similars.
La proposta de creixements 
urbanístics, la projecció de nous 
vials i variants, ens plantegen molts 
dubtes sobre el futur de la Plana 
de Vic. Ens agradaria plantejar la 
necessitat d’un debat en positiu, 
per treballar els reptes territorials 
de conjunt de la Plana de Vic, que 
serveixi per tenir una visió global per 
salvaguardar l’espai agrari, aprofitar 
i dignificar els espais ja construïts, 
revitalitzar pobles i barris per fer 
viable el petit comerç, i reduir la 
necessitat de mobilitat privada.

TROBADA PER UNA 
PLANA VIVA

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

Enguany, després de valorar 
les possibilitats de poder tirar 
endavant el mostreig de fonts 
amb la situació actual de la 
Covid19, i amb l’objectiu de 
poder assegurar la mobilitat de 
les persones voluntàries, hem 
considerat que l’opció més viable 
per realitzar-lo serà un cop passem 
de confinament municipal a 
confinament comarcal, inclòs el 
cap de setmana, sempre i quan 
sigui abans del mes de maig. 
Per la qual cosa, tan bon punt 
aquestes condicions es produeixin, 
informarem de les dates del 
mostreig i farem el contacte amb 
els voluntaris/es.


