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FULL INFORMATIU DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER

XERRADA “REPENSANDO EL PORCINO” A SARAGOSSA

EL TER I EL FRESER DINS 
LA XARXA NATURA 2000?

EPISODIS DE 
CONTAMINACIÓ PER OZÓ

UNA NOVA TEMPORADA 
DE L’EMBARCADOR

Ripollès / Alt Ter - Osona - Lluçanès
Tel 93 850 72 34 / gdter@gdter.org / www.gdter.org
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El dimecres 7 de juny el GDT va participar a la xerrada “Repensando el porcino” 
a Saragossa convidats pel CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional) i motivats per la creixent oposició a les macrogranges a l’Aragó. A 
la xerrada també hi van col·laborar activistes de l’entitat Amigos de la Tierra, un 
veterinari i un porcater. Durant el debat posterior es va treure a la llum que aquest 
model només beneficia a uns pocs, mentre ens hipoteca el futur.

A l’Aragó ja hi ha zones declarades vulnerades per nitrats, que estan seguint la 
mateixa tendència que a Catalunya, amb la construcció de granges cada cop més 
grans en mans de grans grups agroalimentaris. En aquesta sessió es va proposar 
la idea de formar una plataforma a nivell espanyol per afrontar el problema. 

El grup de Defensa del Ter hem 
sol·licitat al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat que 
inclogui la totalitat del curs dels rius Ter 
i Freser dins la Xarxa Natura 2000 de 
protecció mediambiental. 

Amb aquesta petició ens afegim a 
altres entitats i estaments, com el 
Centre d’Estudis de Rius Mediterranis 
i el Consorci del Ter, que han fet la 
mateixa petició al Conseller.

La conca del riu Ter acull una gran di-
versitat d’espècies i d’hàbitats naturals, 
que justificarien la seva inclusió. Els 
rius són, i han estat, els tradicionals 
corredors lineals naturals, el Ter i Freser 
permeten la connectivitat de les regions 
biogeogràfiques alpina i mediterrània, 
així com la connectivitat entre nombro-
sos espais naturals protegits. 

Aquest passat mes de juny va tenir lloc 
un episodi de contaminació atmosfè-
rica per ozó troposfèric. Aquest no és 
un fet aïllat. En els darrers deu anys 
la Plana de Vic ha tingut el 50% dels 
episodis d’ozó que s’han produït a 
Catalunya segons les mesures de les 
estacions automàtiques de Tona, Vic 
i Manlleu. Aquesta primavera dels 11 
episodis d’ozó, 10 han tingut lloc a 
casa nostra, dels quals 4 han superat 
els nivells d’”avís a la població”. Cal 
tenir en compte que quan es detecten 
altes concentracions d’ozó en alguna 
estació de mesura, n’hi ha a la resta de 
les poblacions de la plana.

L’activitat de la Plana de Vic no és 
especialment productora de precur-
sors d’ozó (elements necessaris per a 
la formació de l’ozó). La principal font 
d’aquests és la conurbació de Barce-
lona que, arrossegats per la marinada 
arriben a la Plana i amb la forta calor es 
forma ozó troposfèric. 

El projecte de l’Embarcador del Ter es va 
iniciar fa més de vint anys i encara avui 
conserva els mateixos objectius que als 
seus inicis, poder apropar les persones 
al riu per sensibilitzar-les amb els valors 
naturals, culturals i socials que el riu 
ens pot aportar i ser difusor del consum 
conscient i responsable. Alhora, ser un 
punt per difondre i visualitzar la tasca de 
l’entitat.

Les Llunes del Ter s’han convertit en 
un referent de la programació d’estiu i 
un atractiu per acostar la gent al riu, tot 
fomentant vivències positives i culturals 
en aquest entorn. Aquest any també 
hem continuat el taller de pràctica i 
difusió de la glosa (cançó improvisada) 
els dimecres. Vist l’èxit de la temporada 
a l’agost també s’ha programat alguna 
Lluna d’última hora.

El diumenge 10 de setembre es va fer la 
Festa de l’Enterrament de la llimoneta, 
on es va clausurar l’Embarcador amb el 
Bingo, que ja va sent tradicional.
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CANVI EN EL DISSENY DE 
LA PÀGINA WEB

XERRADA I EXPOSICIÓ 
SOBRE LA CONTAMINACIÓ 
PER OZÓ: OSONA, ZONA 
D’OSÓ.

SIGNATURA DE L’ACORD DE LA TAULA 
DEL TER

Després de molts anys amb una 
fantàstica pàgina web del Grup de 
Defensa del Ter, hem decidit (ens 
hem vist obligats) a canviar el seu 
disseny i modernitzar-la a les ne-
cessitats actuals de comunicació. 

En aquesta tasca volem agrair la 
gran ajuda del nostre soci dissen-
yador, en Roger Romeu. També 
volem agrair la feina de tots els 
que van fer possible l’antiga pàgina 
web i l’han mantingut operativa tots 
aquests anys. 

El divendres 21 de juliol varem 
organitzar, conjuntament amb la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire 
i Ecologistes en Acció, una xerrada 
per parlar de la contaminació per 
ozó troposfèric a la Plana de Vic, a 
la plaça Andreu Colomer Munmany, 
davant la Biblioteca Joan Triadú de 
Vic.

La xerrada també va servir per 
presentar l’exposició sobre la 
contaminació atmosfèrica d’ozó a 
Catalunya que va ser a la mateixa 
biblioteca l’última quinzena de 
juliol, a Manlleu la primera quinzena 
d’agost i a Roda de Ter la segona 
quinzena de setembre.

El passat dimecres 2 d’agost vam signar l’Acord de la 
Taula del Ter, de la que el Grup de Defensa del Ter en 
forma part, juntament amb altres entitats ecologistes, 
institucions d’usuaris del riu i l’administració. Un 
acord llargament treballat que posa sobre paper un 
compromís ferm del govern per retornar al riu l’aigua 
segrestada durant tants anys, i amb ella, la salut, la 
força, la vida i la dignitat perdudes. 

A l’Auditori de Girona, el president Carles Puigdemont, 
amb el Conseller Josep Rull i l’alcaldessa Marta 
Madrenas presidien la taula, on, les diferents parts 
participants en l’elaboració de l’acord hem anat 
signat i pronunciat el nostre petit discurs. Ha estat la 
oportunitat inèdita d’explicar el que és per nosaltres el 
Ter i el que volem que torni a ser ben aviat.

ALTERNA’T, JORNADA D’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA A L’EMBARCADOR

El passat 1 de setembre, va tenir lloc a l’Embarcador 
del Ter, la jornada “alTERna’t”, que va servir per 
presentar de manera lúdica i didàctica la Xarxa 
d’iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS). 
L’ESS és aquella que situa la persona i la comunitat 
al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar 
col·lectiu per davant del benefici econòmic. L’orienten 
principis com la transparència, la participació, la 
sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la 
col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una 
clara voluntat transformadora davant l’actual context 
de desequilibri, desigualtat i exclusió social.

Sota el paraigües de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS 
s’agrupen empreses, entitats i altres iniciatives 
que actuen des del compromís social per resoldre 
necessitats a través de l’activitat econòmica. A 
Manlleu, i des de 2015, s’ha organitzat un grup de 
treball on el Grup de Defensa del Ter en formem part 
amb el projecte de l’Embarcador.

EL GDT ACULL LA 2a 
FIRA DE LES MERDES DE 
CATALUNYA

El passat dissabte 16 de setem-
bre, Manlleu va acollir la segona 
edició d’una fira que, irònicament, 
aglutina algunes de les «merdes» 
més destacades del nostre territori.  
L’objectiu d’aquesta fira és visua-
litzar aquests conflictes ambientals 
i fer un pas endavant en el grau 
d’implicació i coordinació dels 
grups i persones participants. 

Les entitats participants van ser: 
Xarxa Nova Cultura de l’Aigua, 
Aigua Clara, Salvem l’Empordà, 
Martorell Viu, Prou Sal, Ecologistes 
en Acció, Gepec-Ecologistes de 
Catalunya, Plataforma Salvem la 
Pellingarda, Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire, Vallbona suport mutu, 
Grup de Defensa del Ter, Platafor-
ma Aturem el Polígon de la Carre-
tera de les Llosses, VSF-Justícia 
Alimentària Global i Plataforma per 
a la defensa de Gallecs.
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XERRADA SOBRE LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
A ALUMNES D’ESO DE MANLLEU

INFORME SOBRE EL 
PRIMER TRAM DEL 
PR C-46 - RUTA DELS 
SORREIGS

Durant el mes d’octubre, el grup de Defensa del Ter 
ha participat en dues xerrades a l’Escola Casals 
Gràcia de Manlleu i a l’Institut de Gurb.

Concretament, en Jesús Soler, ha parlat sobre 
problemàtiques ambientals relacionades amb 
l’aigua, amb l’objectiu de donar idees als diferents 
grups d’alumnes que es presentaran a un torneig 
internacional de robòtica (First Lego League), en el 
qual han de presentar un projecte concret per tal 
de trobar solucions a problemàtiques concretes 
vinculades amb la gestió de l’aigua.

Bernat Codina, membre del Grup 
de Defensa del Ter, realitza volun-
tàriament des del 2011 el manteni-
ment i un informe sobre l’estat de la 
ruta dels Sorreigs, en el seu primer 
tram, el comprès entre Santa Ce-
cília de Voltregà i la cua del pantà 
del Sorreigs, conegut popularment 
com d’en Puigneró.

El passat mes d’octubre va tornar a 
recórrer el sender sencer per conèi-
xer l’abast de l’actuació realitzada 
a l’estiu. El tram es manté perfec-
tament transitable i ben senyalit-
zat. Tot i això, hi ha dos punts que 
caldrà tenir en compte per properes 
actuacions.

Des del Grup de Defensa del Ter hem expressat la 
ferma condemna als atacs a les institucions catalanes 
per part de les forces repressores de l’Estat espanyol 
en motiu de l’organització del referèndum de l’1 
d’octubre. Una deriva que ha portat en els darrers dies 
a escorcollar mitjans de comunicació, al tancament 
de webs, a l’amenaça als funcionaris i a la querella 
per part de la fiscalia contra més de 700 alcaldes. 
Una actitud repressiva i antidemocràtica per part del 
govern espanyol que condemnem enèrgicament i 
que ens allunya d’una solució política estable i d’arrel 
democràtica.

El Grup de Defensa del Ter, recollint la voluntat de 
l’Assemblea de socis i sòcies del GDT expressada ja 
al 2012, reitera el seu compromís amb la radicalitat 
democràtica en un sentit ampli, no només per la 
qüestió nacional sinó també en la gestió que es fa 
del territori. Per això defensem el dret a decidir de 
la ciutadania d’aquest país, que es va expressar el 
passat 1 d’octubre en un referèndum, en el qual vam 
animar a la gent a participar independentment de quin 
fos el sentit del seu vot.

EL GDT CONDEMNA ELS ATACS A LA 
DEMOCRÀCIA I A LES INSTITUCIONS 
CATALANES

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS I SÒCIES DEL GDT

El passat diumenge 5 de novembre, 
va tenir lloc l’Assemblea anual de 
socis i sòcies del Grup de Defensa 
del Ter, al Centre Cívic de Can Pau 
Raba de Vic.

En aquest espai es va aprovar 
el canvi de Junta, on Sergi Solà 
passa el relleu de la presidència de 
l’entitat a Ginesta Mary, la primera 
dona de la història del Grup de De-
fensa del Ter que assumeix aquest 
càrrec. La nova Junta, marcarà una 
línia continuista amb la feina feta 
fins ara en la defensa del riu i en la 
incidència en els diferents conflic-
tes ambientals, socials i econòmics 
que pateix la Conca del Ter.

També es va fer un repàs de les 
comissions actives que formen part 
de l’entitat i que durant l’any tre-

ballen diferents problemàtiques del 
territori, com els purins, les fonts, la 
contaminació atmosfèrica, la gestió 
de l’aigua, els camins, i es va va-
lorar com havia anat l’embarcador 
durant els mesos d’estiu.

Es va decidir canviar de data de 
l’assemblea anual de socis i sò-
cies de l’entitat, i a partir de l’any 
que ve ja es farà cada primavera. 
D’aquesta manera serà més pràctic 
debatre les propostes a realitzar i 
treballar de cara al llarg de l’any. 
També es va exposar i aprovar 
l’estat de comptes de l’any anterior.

Un dels debats que es va tractar, 
va ser sobre el posicionament 
del Grup de Defensa del Ter en la 
situació actual de país, on es va 
concloure aprofitar l’oportunitat que 
es presenta i ser actius en el procés 
constituent per crear una nova rela-
ció amb l’entorn a nivell ecologista.

La jornada va finalitzar amb una 
arrossada vegetariana per totes les 
persones assistents.
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Al 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.

Més informació: www.gdter.orgImplica’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

VERMUT DEL GDT:
Espai obert per debatre i exposar les properes accions de les comissions del GDT.
Proper Vermut: Dissabte, 27 de gener a les 12 del migdia a Can Puget de Manlleu.

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

RUTA A LA VORA DEL 
TER AMB ALUMNES DE 
L’ESCOLA EL DESPUJOL 
DE MASIES DE VOLTREGÀ

LA JUSTÍCIA 
“SUBVENCIONA” 
L’ABOCAMENT DE PURINS

ENS MENGEM AMB
PATATES LES 
AL·LEGACIONS QUE 
PRESENTEM AL NOU 
DECRET DE PURINS

Des del Grup de Defensa del Ter 
hem participat en una excursió or-
ganitzada per l’AMPA de l’escola El 
Despujol de Masies de Voltregà, tot 
resseguint la vora del riu Ter.

Els alumnes de primària, acompan-
yats per les seves mares i pares, 
han gaudit d’un matí de tardor as-
solellat on els més petits han rebut 
les primeres pinzellades pràctiques 
enfocades a la diagnosi fluvial.

Marc Sánchez, membre voluntari 
del GDT, els ha acompanyat i entre 
tots els participants han après com 
es mesura la quantitat de nitrats 
que porta un riu. També hi ha hagut 
temps de fer servir la lupa i fixar-se 
en els invertebrats que habiten el 
riu, els quals poden indicar si l’estat 
ecològic és bo. 

El 28 de setembre d’aquest any s’ha 
dictat sentència, per l’abocament 
de purins a la riera de Sant Martí, 
contra l’acusat Jacint Sala Fabregó, 
propietari de la granja Casanova 
de Cararac de Sant Martí Sescorts 
(L’Esquirol). La sentència neix de la 
denúncia dels agents rurals (26 de 
novembre de 2014), els quals van 
trobar un tub de 88 metres de llarg 
que traslladava directament el purí 
cap a la riera, on es calcula que s’hi 
van abocar 42.500 litres de purí. 

El propietari, declarat culpable, just 
haurà de pagar una multa de 1.500 
euros, 6 mesos de presó (substituïts 
per 1.800 euros) i un any de prohibi-
ció per exercir com a ramader.
 
Sentències com aquesta mostren 
com la justícia afavoreix clarament el 
sector ramader industrial que comet 
reiteradament pràctiques delictives.

Des de VSF-Justícia Alimentària 
Global, el Grup de Defensa del Ter 
i Lluçanès Viu es van presentar les 
al·legacions a davant de l’edifici del 
Departament d’Agricultura, Alimen-
tació, Ramaderia i Medi Ambient 
(DAAM) de Vic. Vam decidir menjar-
nos amb patates les al·legacions, 
atès que aquestes són enviades 
als mateixos departaments que les 
van escriure, i per tant, les nostres 
reclamacions no seran escoltades. 

Portem anys denunciant que 
aquest model ens està costant 
el territori i hipotecant el futur. El 
Departament d’Agricultura porta 
anys prometent canvis. El nou de-
cret segueix en la mateixa línia que 
l’anterior, afavorint el sector indus-
trial porcí català. 


