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NOVA FONTADA ECOFEMINISTA A LA FONT DE LA VILA DE GURB

El passat 6 de novembre vam fer una nova fontada
del Grup de Defensa del Ter, a la font de la Vila de
Gurb, una de les fonts que no ragen de la comarca
d’Osona. Amb una mirada ecofeminista s’ha encarat
aquesta trobada al voltant d’una font, per posar en
valor la natura i els éssers que hi habiten, i les cures,
imprescindibles per la vida, una vida que el sistema
depredador capitalista s’està enduent, transformant
les fonts que havien rajat tota la vida en fonts que no
ragen.
Durant el matí vam fer diverses activitats: un debat
sobre l’ús interespècie de les fonts (i dels pous) a

càrrec de l’artista Paula Bruna. També, l’Escola d’Arts
Plàstiques de Torelló va col·laborar amb la jornada
amb una activitat familiar. Vam fer cantades, llegides
de poemes i vam compartir esmorzar.
Fa poc més de quaranta anys, les fonts eren
lloc d’anades i vingudes, de passeigs, fontades i
excursions. Però amb el temps, l’oblit, la deixadesa
i la contaminació han fet que s’anés perdent tan
sana costum d’anar a buscar l’aigua que ens dóna
la terra. Les fonts i la seva aigua són un patrimoni
natural a protegir, un llegat de la nostra cultura
mediterrània.

PRESENTEM EL MAPA DE DENÚNCIES REBUDES D’AGRESSIONS AL MEDI AMBIENT

El Grup de Defensa del Ter hem rebut 220 denúncies
d’agressions al medi ambient en els més de trenta
anys d’història de l’entitat. Ara les hem recollit en
un mapa (consulta’l a: ja.cat/jmsrt), dividides en
categories. Hem denunciat la dificultat en fer el
seguiment de les denúncies, i només en recordem un
parell que hagin acabat tenint conseqüències legals
per als infractors.
El mapa permet clicar sobre cada denúncia situada en
el lloc i la data que s’ha comès la infracció, i obtenir
més informació. Les afectacions en rius i rieres, en
moltes ocasions a causa de l’abocament de purins,
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però també d’altres residus, representen el gruix
més important de denúncies rebudes, amb una
vuitantena de denúncies rebudes, a les quals se n’han
d’afegir 18 més també relacionades amb els purins,
normalment per excés d’abocament en camps de
cultiu o espais naturals.
El GDT volem ser una eina, un mitjà per a la denúncia.
És important alertar el mateix moment dels fets, quan
es veu una infracció al medi. Podeu comunicar-nosho a través de whatsap al 663112147 o al correu
electrònic gdter@gdter.org per situacions no tan
urgents. En paral·lel recomanem trucar al 112 en cas
d’una emergència imminent.
Hem reivindicat la necessitat d’una millora en els
protocols de les administracions competents, siguin
Agents Rurals, Mossos, l’ACA o la Fiscalia. Massa
vegades les denúncies es perden de vista per manca
de rigor i d’interès en la investigació de l’origen dels
fets.
També hem presentat el tràiler de “Llicència
per contaminar”, una presumpta pel·lícula de
Jaume Bond, adaptació osonenca del mític espia
cinematogràfic.
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A UNA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESPAIS XARXA NATURA 2000

LA FONT DE LA CADERNERA DE
MANLLEU DEIXA DE RAJAR DURANT
UN TEMPS

El passat juliol va tenir lloc el procés de participació
per una proposta d’ampliació dels espais Xarxa
Natura 2000 al Museu del Ter de Manlleu amb agents
socials de la Conca del Ter, amb la finalitat de millorar
l’estat de conservació de les vernedes i altres boscos
de ribera i la seva biodiversitat.
Vam fer aportacions per tal que a la Xarxa Natura
hi quedi inclosa tota la Conca del Ter, es preservi la
Devesa a Manlleu, es recuperi el Gurri al seu pas entre
Vic i Roda de Ter i la riera de Sant Martí a L’Esquirol,
totes elles afectades per l’activitat dels escorxadors.
També hem reiterat les actuacions desmesurades de
tales d’arbres que es fan a les lleres del riu, afectant
als boscos de ribera que es volen preservar.

La font de la Cadernera de Manlleu, una font amb
aigua abundant al llarg de l’any, va deixar de rajar uns
setmanes aquest estiu. Malauradament l’aigua està
contaminada per nitrats, superant els últims anys el
valor de 200 mg/l de nitrats, però feia goig de veurela i viure-la amb un cabal intens, alimentant el torrent
del Poquí i el riu Ter, malgrat no poder-la beure, com
moltes altres fonts de la comarca d’Osona.
En masses ocasions la sobreexplotació dels aqüífers
està afectant i eixugant les fonts naturals i les rieres.
En un context d’emergència climàtica, l’aigua és un bé
essencial per la vida que cal preservar. Cal posar límits
al creixement, no podem seguir agafant més aigua del
Ter i gastant més aigua de la que tenim.

ACTIVITAT IL·LEGAL DE
LE PORC GOURMET AL
TURÓ DE TERRERONS DE
TARADELL

Le Porc Gourmet, un dels
escorxadors artífexs del model
ramader industrial d’Osona, ha
adquirit els terrenys del turó de
Terrerons, tot obrint sense permís
una pista que hi puja fins a dalt,
on hi han instal·lat taules i cadires.
Aquesta pista, visible des de lluny,
ha alterat completament un vessant
que abans estava ocupat per terrers
margosos, matolls i algun roure, la
vegetació pròpia d’aquests espais
tan característics de la Plana de Vic.
L’Ajuntament de Taradell ha acordat
que Le Porc Gourmet ha de
restaurar l’espai afectat abans del
30 de novembre d’aquest any.

ABOCAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS AL RIU GES A
TORELLÓ

TREBALL DE RECERCA
SOBRE NITRATS A LES
FONTS A BALENYÀ

Aquest mes s’han produït
abocaments continuats d’aigua
residual afectant l’ecosistema del
riu Ges a Torelló, produint també
una intensa pudor.
Sembla que podria provenir del
col·lector en alta, que gestiona el
Consell Comarcal, que té difícil
accés per fer-ne el manteniment.
Exigim que s’investiguin i es
solucionin els fets, per tal de
preservar el riu i el seu entorn
natural.

Una alumna del batxillerat científic
de l’institut Pere Barnils de
Centelles fa el treball de recerca
sobre la presència de nitrats a les
fonts dels Hostalets de Balenyà.
Ha recollit mostres d’aigua i les
hem analitzat al local del Grup de
Defensa del Ter.

MANTENINT VIU EL CAMÍ
VORA GES A SANT PERE
DE TORELLÓ

SORTIDA PEL VORA TER
AMB L’INSTITUT ANTONI
POUS DE MANLLEU

L’Ajuntament de Sant Pere de
Torelló i el Grup de Defensa del
Ter tenim un acord per fer el
manteniment anual del camí Vora
Ges en aquest municipi.

Sortida per conèixer el camí Vora
Ter, l’estat de contaminació de
l’aigua de les fonts i l’entorn del riu
Ter, amb alumnes del Cicle formatiu
Esports i Natura de l’institut Antoni
Pous de Manlleu.
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DESPEDIM LA TEMPORADA DE L’HORA
DEL TER AMB UN VERMUT RADIOFÒNIC

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A
OSONA

El programa L’hora del Ter de Ràdio Manlleu, realitzat
pel Grup de Defensa del Ter, va acabar la temporada
en directe des de la platgeta de l’embarcador del Ter
de Manlleu aquest passat maig. Aquest programa
especial, ple d’entrevistes, va donar peu a recordar
els inicis de l’entitat, nascuda amb l’objectiu de
recuperar la vida i l’entorn de la Conca del Ter. Alhora,
va servir per veure com a partir de l’interès pel riu, el
GDT ha ampliat la seva actuació a multitud de temes
relacionats amb la natura.
Després de quatre temporades de programa de
L’hora del Ter, l’equip ha decidit fer una aturada per
agafar energies, i valorar més endavant si es torna a
realitzar el programa.

El passat mes de setembre va tenir lloc el mes de
l’economia social i solidària a Osona, que va servir
per donar-li visibilitat. Com a acte central es va fer la
fira alTERna’t al passeig del Ter de Manlleu, després
de dos anys sense poder-se fer.

EL GDT PARTICIPEM
A L’EXPOSICIÓ
LUX&MATRIX DE VIC

El Grup de Defensa del Ter
participem a l’exposició
LUX&MATRIX al Centre d’Arts
Contemporànies de Vic (ACVIC)
amb la projecció del vídeo de
presentació dels resultats de les
fonts del 2020. LUX&MATRIX és
una exposició multidisciplinar
que pren l’úter com a referència
fisiològica del lloc on es conceben
alguns éssers vius. Imatges i
obres d’art s’uneixen entre sí
iconogràficament i simbòlicament
per reflexionar sobre la vida, la
mort, el plaer i la bellesa, entesos
des de diferents perspectives
culturals, ambientals, de gènere i
de classe social.

El Grup de Defensa del Ter formem part de
l’alTERna’t, xarxa per l’economia social i solidària
d’Osona, fent xarxa amb les diferents inciatives i
entitats, per una economia que respecti el territori, de
manera respectuosa amb les persones i sota lògiques
més democràtiques i participatives.

TAULA RODONA SOBRE
AIGUA ORGANITZADA
PER LA COOPERATIVA
TARADELL SOSTENIBILE

En Sergi Solà, del Grup de Defensa
del Ter i la plataforma Volem l’Aigua
Neta Clara i Nostra, va participar a
la xerrada “L’aigua. Com afrontem
el canvi climàtic a Taradell”
organitzada per la Cooperativa
Taradell Sostenible, juntament
amb l’Anna Costa, coordinadora
del cicle de l’aigua del Consell
Comarcal d’Osona, en Joan Canó,
regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat
i Mobilitat de l’Ajuntament de
Taradell i en Josep Cabanas, pagès
i divulgador.
L’acte va servir per posar a debat
el cicle de l’aigua, com s’obté i es
gestiona aquest recurs escàs.
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INTERVENCIÓ A LA FESTA
DELS 10 ANYS DEL
FESTIVAL PROTESTA

La Ginesta Mary, presidenta
del Grup de Defensa del Ter, va
participar a la festa dels 10 anys del
Festival Protesta a Vic, representant
al GDT, amb una intervenció sobre
emergència climàtica i cultura.
Fa 50 anys ja es parlava de canvi
climàtic, semblava llunyà, durant
molt temps ha semblat remot, i de
cop, gairebé d’un dia per l’altre,
com un miratge que veiem a
l’horitzó, ara està entre nosaltres,
i el canvi climàtic ha passat a ser
l’emergència climàtica, una realitat
ineludible.
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P R O P E R E S A C T I V I TAT S
JORNADES DE FORMACIÓ DEL GRUP DE DEFENSA
DEL TER: COM CONSTRUÏM ALTERNATIVES PER FER
FRONT A L’EMERGÈNCIA AMBIENTAL I SOCIAL? De
què pot servir un grup ecologista com el GDT al s.XXI?
I ja fa més de 30 anys del
naixement del Grup de Defensa
del Ter, i com hem anat fent durant
tots aquests anys, de tant en tant,
ens agrada fer un petit parèntesi
en l’activitat del dia a dia, per
poder parar, trobar-nos i debatre.
L’excusa perfecte, són aquestes
jornades de formació que hem
preparat. Per què?
- Per la necessitat de formar-nos,
d’entendre el món en què vivim,
comprendre els canvis socials i
la incertesa creixent. Cal fer-nos
les preguntes adequades i sabernos adaptar als nous reptes del
moviment ecologista.
- Per ajudar-nos a visualitzar
horitzons millors i reptes
estimulants que valguin la pena. No
té cap sentit que ens encomanem
del catastrofisme en què s’està
instal·lant gran part de la societat.
- Per les ganes de trobar-nos! És
una magnífica excusa per fer pinya
entre els socis/es i simpatitzants,
generar debats i crear sinèrgies.

També una bona oportunitat per
conèixer gent nova amb sensibilitat
ecologista. Ens hi acompanyes?
· EL TER. La importància de
l’aigua en el context de crisi
climàtica.
Amb Gabriel Borràs.
Divendres 13 gener 2023 - 19.30h
· DEFENSA. Cuidar la vida com
a alternativa al model deprador
actual.
Amb Josep M. Mallarach.
Divendres 27 gener 2023 - 19.30h
· GRUP. La importància de
fer comunitat per construir
alternatives.
Amb Ester Busquets.
Divendres 10 febrer 2023 - 19.30h
Les sessions tindran lloc al Museu
del Ter (Plaça de les Dones del Ter,
1 de Manlleu)

APLEC DE COMUNICACIÓ
El proper dissabte 26 de novembre
farem un aplec de comunicació,
a les 10 del matí al local del GDT
(C/ de la font,12 de Manlleu)
arran de la proposta que va sorgir
a l’assemblea de socis/es del
GDT. Analitzarem els punts forts i
febles de l’entitat per tal de poder
sensibilitzar i denunciar més i millor.
Parlarem de les eines que fem
servir per arribar a la gent i de les
propostes que sorgeixin per podernos visibilitzar més enllà de les
xarxes socials. Vine a dir-hi la teva!

VERMUTER DEL GDT
El proper 10 de desembre farem un
nou Vermuter al local del GDT a les
12 del migdia.
Un espai distès i agradable, que
serveirà 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.

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:

Més informació: www.gdter.org

COMISSIONS DE TREBALL DEL GDT:
Model ramader / Fonts i qualitat de l’aigua / Camins / Ecofeminisme /
Gestió pública de l’aigua / Gestió del territori

També ens pots trobar a:
Instagram, twitter i facebook

VERMUTER DEL GDT:
Espai obert per debatre i exposar les properes accions de les comissions
del GDT.

SAMARRETA 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
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