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Un ampli ventall d’organitzacions i entitats de 
Catalunya hem tornat a reivindicar el que ja vam 
denunciar durant la campanya electoral: l’escassa 
presència de l’emergència climàtica en el debat 
polític, especialment d’una problemàtica clau a 
Catalunya, com és la de l’aigua.

En un decàleg de propostes, ens hem adreçat a tots 
els equips negociadors dels respectius partits polítics, 
per a què incorporin diversos aspectes relacionats 
amb l’aigua als possibles acords de govern. Les 
propostes van des de mesures urgents relacionades 
amb la planificació hidrològica i la salvaguarda 
d’ecosistemes, fins a la consideració plena de l’aigua 
com a Dret Humà.

Concretament, el decàleg presentat insta a incorporar 
el [1] Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a la 
legislació catalana, [2] les mesures necessàries per 
a obtenir el bon estat ecològic de totes les masses 
d’aigua a Catalunya, [3] garantir el compliment estricte 
i prioritari dels cabals de manteniment, [4] única 
possibilitat d’accedir a les concessions de captació 
a les administracions o empreses públiques, [5] 
endegar un programa de modernització dels regadius 
on l’estalvi d’aigua generat es dirigeixi a garantir els 
cabals de manteniment, [6] complir el retorn de cabals 
al Ter, [7] fomentar la participació ciutadana amb la 
recuperació i readaptació dels Consell de Conca, [8] 
auditar l’explotació minera d’Iberpotash al tram mig 
de la conca del Llobregat, [9] modificar les normatives 
que dificulten els acords democràtics decidits pels 
plens municipals per a remunicipalitzar els serveis 
d’aigua i endegar una oficina de suport als municipis 
que vulguin recuperar la gestió directa de l’aigua i 
[10] adreçar els fons europeus per a la recuperació 
econòmica ‘Next Generation UE’ a reforçar el sector 
de la gestió pública, aconseguir el bon estat ecològic 
de totes les masses d’aigua i a implementar les 
mesures necessàries d’adaptació als efectes de la 
crisi global.

A Catalunya aquests darrers anys s’està disputant el 
futur de l’aigua. L’aigua és un element essencial per 
a la vida tal i com la coneixem, tant per les persones 
com pels ecosistemes. Per això observem amb certa 
inquietud els darrers esdeveniments que se sumen a 
una dinàmica de persecució dels actors socials que 
lluiten per protegir i tenir cura de l’aigua com a bé 
comú que és per assegurar la vida.

L’emergència climàtica i el canvi global estan 
incrementant les afectacions sobre l’aigua amb 
un augment de la concentració de precipitacions, 
sequeres i disminució de l’aigua dolça disponibles. 

A Catalunya, 3 de cada 4 habitants rebem l’aigua 
d’operadors pilotats per AGBAR. Això representa un 
monopoli de facto de la gestió de l’aigua, en mans 
d’un sol grup empresarial que ostenta la gestió del 
servei a la majoria de municipis mitjans i grans de 
Catalunya. El 100% d’Agbar pertany a la multinacional 
francesa SUEZ, recentment absorbida per l’altra gran 
multinacional francesa en el negoci de l’aigua, VEOLIA.

Seguint aquesta lògica mercantilitzadora, el passat 
desembre l’aigua entrava a cotitzar al mercat de futurs 
de Wall Street. L’aigua com producte financer és un 
valor segur, que amb la perspectiva d’un augment 
de la demanda i la disminució de la disponibilitat, 
fa de l’aigua una aposta segura que ansien grans 
especuladors i inversors. 

Malgrat això, arreu del món fa anys que ha començat 
una onada remunicipalitzadora per recuperar la gestió 
i el control de l’aigua a mans públiques. Els objectius 
que persegueix la recuperació del control sobre l’aigua 
son una gestió més eficaç, transparent, democràtica, 
arrelada als municipis i amb objectius socials i 
ambientals, i no guiada pel lucre. 

Comunicat sencer: www.gdter.org

PROPOSTA DE 10 MESURES PER 
L’AIGUA PEL NOU GOVERN DE LA 
GENERALITAT

AGBAR: PROU ABÚS DE PODER
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PRESENTACIÓ DE PER UNA PLANA VIVA PER PROTEGIR LA TERRA FÈRTIL, 
PRIORITZEM LES TEULADES, I REDUIM 
EL CONSUM ENERGÈTIC

Des del GDT, juntament amb d’altres entitats, estem 
impulsant la plataforma: Per un Plana Viva! La idea de 
la plataforma és treballar, des de diferents punts de 
vista, per un model territorial a la comarca d’Osona que 
posi en valor els recursos naturals que tenim, des d’una 
visió de conjunt per sobre dels localismes de cada 
ajuntament, i que serveixi per fer front als reptes de 
futur com el canvi climàtic o la transició energètica.

La proposta de creixements urbanístics d’alguns 
ajuntaments, la projecció de nous polígons, parcs 
solars en sòl rústic, o la planificació de nous vials i 
variants; plantegen molts dubtes sobre el futur de la 
Plana de Vic.

Com podem posar en valor els terrenys agrícoles? 
Aquest entorn idíl·lic, ha set l’escenari de fons, per 
parlar d’una de les amenaces més grans que hi ha 
actualment a la terra fèrtil: els nous projectes de 
parcs solars que van sortint com bolets per tot el 
territori. Segons Gil Salvans, de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona, anem tard. Els molts diners de fons 
Europeus que s’estan invertint en energies renovables 
per fer realitat els plans de transició energètica, que 
marquen que un 50% de l’energia al 2030 ha de ser 
procedent de fonts renovables, estan anant molt de 
pressa, i encara no tenim molta legislació adaptada, ni 
estem políticament preparats per fer-hi front. Però cal 
que ens hi posem. Cal que ens posem a treballar amb 
urgència per evitar que tots els diners acabin en mans 
dels grans grups energètics, que volen continuar amb 
el model centralitzat de producció energètica, de grans 
parcs solars o eòlics, controlats per poques mans. La 
transició energètica s’ha de fer, però hem d’aconseguir 
que l’energia es produeixi el més a prop possible 
d’on es consumeix, i de forma descentralitzada. En 
aquest sentit caldrà impulsar comunitats energètiques 
participades per administracions locals i per la 
ciutadania.

Cal reduir la despesa energètica de les nostres 
societats. No n’hi ha prou amb substituir una font 
d’energia per una altra. Si no reduïm la gran despesa 
energètica (mobilitat, indústria, climatitzacions, etc.) no 
en tindrem prou amb les teulades. Amb els consums 
actuals d’energia, si aconseguim omplir totes les 
teulades, aquestes només podrien acollir el 60% de 
les plaques necessàries; i el 40% restant hauria d’anar 
en sòl rústic. I, lamentablement, aquest serà dels 
primers a ser ocupat perquè els terrenys rústics són 
més barats. De totes maneres, caldrà ser imaginatius 
perquè no tot el sòl rústic és terra fèrtil, ni té el mateix 
valor productiu o ambiental. També hi ha erms, 
polígons buits, terrers, abocadors clausurats, canals 
de reg, vorals de carreteres, etc., que caldria prioritzar, 
abans que la terra fèrtil. Mica en mica anem dibuixant 
un pla per a la transició energètica... però tenim un 
pla per la sobirania alimentària? Tenim un pla per la 
pagesia? Com protegim la terra fèrtil? Tenim un Pla 
per la Plana?

Més informació: http://perunaplanaviva.blogspot.com/

Al juny de l’any passat hi va haver un important 
abocament de purins al torrent del Poquí a Manlleu 
provinent d’una granja. El torrent baixava literalment 
marró i la pudor de purins era molt forta. Avisats els 
agents rurals, van poder comprovar els fets al mateix 
moment, i també posteriorment, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i altres administracions.

Fa uns mesos va arribar la resolució d’aquest cas. 
L’ACA va fer tres inspeccions amb la conclusió 
que decideix arxivar les actuacions. Per tant, no es 
contempla cap mena de sanció en un cas evident 
d’abocament de purins, que és reiterat, i que conclou el 
cas sense cap tipus de denúncia.

Aquest fet sembla evidenciar que l’administració és 
tolerant amb aquestes pràctiques que atempten contra 
la natura, en un territori greument vulnerat per els 
purins produïts per la indústria porcina.

CAP SANCIÓ PER L’ABOCAMENT DE 
PURINS AL TORRENT DEL POQUÍ DE 
MANLLEU
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FINALITZA LA TEMPORADA DEL 
PROGRAMA DE “L’HORA DEL TER” A 
RÀDIO MANLLEU

Aquest mes de juny finalitza la tercera temporada de 
L’Hora del Ter, el programa del Grup de Defensa del 
Ter a Ràdio Manlleu, que hem realitzat cada mes.

El programa ha comptat amb les seccions “Endevina 
qui enverina” feta conjuntament amb Justícia 
Alimentàia. A “Les lluites d’avui” hem entrevistat a 
diferents col·lectius que estan lluitant per resoldre 
algun conflicte mediambiental. A “Les sòcies parlen” 
hem conversat amb diferents persones sòcies de 
l’entitat que ens han explicat la seva experiència en 
relació al Grup de Defensa del Ter. Hem seguit amb 
“De xifra en xifra s’omple la pica” i amb “Traiem-
ne l’aigua clara” on hem parlat de les aportacions i 
dubtes que ens han fet arribar les oients.

RESULTATS DE CONTAMINACIÓ PER NITRATS DE LES FONTS D’OSONA I EL 
LLUÇANÈS

Un any més presentem els resultats dels nivells de 
nitrats de les fonts d’Osona i el Lluçanès. Enguany 
64 persones voluntàries han recollit mostres d’aigua 
de 164 fonts, de les quals 15 no rajaven. Gairebé la 
meitat de les fonts mostrejades estan contaminades 
(un 44%), amb una mitjana de nitrats de 66 mg/L, 
lleugerament per sota de la mitjana de l’any passat, 
que va ser de 71 mg/L, però igualment superior al 
llindar de contaminació fixat per l’OMS, que és de 50 
mg/L.

Pel que fa a les fonts més contaminades, tenim un 
nou rècord: la font de Gallissans, a Sta. Cecília de 
Voltregà, arriba als 514,6 mg/L, més de 10 vegades el 

TROBADA AMB ESTUDIANTS DEl GRAU 
DE GEGRAFIA DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA

El passat divendres 9 d’abril ens vam trobar amb 
estudiants del grau de Geografia de la Universitat de 
Barcelona a Manlleu i amb el seu professor l’Albert 
Santasusagna, vora al riu a l’Embarcador del Ter.

Vam poder intercanviar opinions i van conèixer de 
primera mà què és el Grup de Defensa del Ter, la seva 
tasca en el marc de Manlleu, Osona i Catalunya, i les 
problemàtiques ambientals que afecten al territori.

Alhora aquestes últimes setmanes també estem 
realitzant rutes a les fonts amb diferents alumnes 
d’escoles i instituts, per parlar de la problemàtica de 
la seva contaminació.

llindar de contaminació. Al top 3 també hi ha la font 
del Cassanell de Taradell, amb 308,2; i la font Salada 
de Gurb, amb 273,8.

Aquest 2021 és el 20è any que fem mostrejos a les 
fonts de la comarca, i amb els resultats d’enguany 
podem dir que seguim igual que l’any passat, i que 
l’altre… I si anem tirant enrere, també estem igual 
que el 2002. La novetat d’aquest any és l’ampliació 
de les zones declarades “vulnerables” per nitrats a 
tres municipis més de la comarca: Centelles (on ens 
trobem), St. Martí de Centelles i Vilanova de Sau. 
A Osona i el Lluçanès en total ja hi ha 40 municipis 
declarats com a vulnerables d’un total de 50, però 
faríem bé d’anomenar-los vulnerats, perquè els valors 
de nitrats a les fonts parlen per sí sols.

Els anys passen, l’enorme cabana porcina segueix 
inundant els aqüífers de purins i, mentrestant, 
l’administració va proposant solucions màgico-
tecnològiques que no serveixen per res. Ni les plantes 
de tractament de purins, ni declaracions de Zones 
Vulnerables pràcticament simbòliques, ni altres 
invents màgics poden acabar amb el problema dels 
nitrats mentre hi segueixi havent un model ramader 
industrial que concentra quantitats de caps de bestiar 
molt superiors a la capacitat de càrrega del territori i 
que, entre d’altres impactes, contamina els aqüífers 
de la nostra comarca.
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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

TAULA RODONA: MOTIUS 
PER LA GESTIÓ PÚBLICA 
DE L’AIGUA

El passat 28 de maig al Museu 
del Ter de Manlleu, es va fer la 
taula rodona “Motius per la gestió 
pública de l’aigua” organitzada per 
Aigua Pública de Manlleu (APM) 
que va comptar amb la participació 
de Maria Planell (gerent de la recent 
creada ONAIGUA), Josep Sánchez 
(alcalde d’Arenys de Munt), Miriam 
Planas (Aigua és Vida) i Sergi Solà 
(Grup de Defensa del Ter i Aigua 
Pública Manlleu).

Durant l’acte es van posar sobre la 
taula molts dels aspectes que han 
de conformar una gestió sostenible 
i democràtica del subministrament 
d’aigua a Manlleu, així com de 
la necessitat de tenir un control 
efectiu de les tarifes i poder 
desenvolupar polítiques de justícia 
social.

Aquesta és la segona taula rodona 
convocada per APM, la qual està 
duent a terme una campanya per a 
assolir que l’any 2024 la distribució 
de l’aigua en baixa sigui retornada 
a Manlleu, actualment en mans 
privades des del 1984.

Us convidem a l’Assemblea anual 
de socis i sòcies del Grup de 
Defensa del Ter que tindrà lloc 
el diumenge 6 de juny de 2021 a 
partir de les 10 del matí al bosc del 
Cantarell de Vic.

Enguany, atès que hi ha hagut 
alguna modificació en les 
restriccions de la Covid-19, 
reprenem l’assemblea presencial, 
de la qual hem pogut gaudir cada 
any, excepte l’anterior. D’aquesta 
manera, la realitzarem a l’aire 
lliure, mantenint les distàncies 
de seguretat, però amb la il·lusió 
de poder-nos retrobar, veure’ns i 
conversar.

ASSEMBLEA ANUAL DE 
SOCIS/ES DEL GDT

XERRADA: OSONA, 
COMARCA AGRORAMADERA: 
QUÈ EN QUEDA DE LA 
PAGESIA?

El proper 1 de juny la plataforma Per 
una plana viva organitza la xerrada: 
“Osona, comarca agroramadera. 
Què en queda de la pagesia?” a 2/4 
de 8 del vespre al Mas Pratdesaba 
de Malla. L’acte comptarà amb 
la intervenció de Rosa Binimelis, 
de la càtedra d’agroecologia i 
sistemes alimentaris UVic i Xarxa 
per la Sobirania Alimentària de la 
Catalunya Central, Lluís Muntal, 
pagès i membre d’Unió de Pagesos 
i Gemma Francès, gerent del 
Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.


