
DECÀLEG DEL GDT PER LES PRÒXIMES ELECCIONS MUNICIPALS 

INTRODUCCIÓ:

El Grup de Defensa del Ter creiem que des dels ajuntaments, grans i petits, es poden realitzar accions
encaminades a millorar l’entorn en el  qual  vivim. Per aquest  motiu,  hem redactat  una sèrie de propostes
encaminades  a  dotar  de  fermesa  les  promeses  electorals.  En  aquest  sentit,  l’objectiu  del  decàleg  és
proporcionar a les llistes municipals un argumentari que posi en valor un cert model de societat, on hi hagi
cabuda per a la cura de l'aigua, el medi ambient i el territori. Com que la nostra entitat és apartidista oferim
aquest decàleg a totes les llistes municipals perquè subscriguin els arguments esmentats a continuació.

GESTIÓ de l'AIGUA

1. Rescatar la gestió directa de l'aigua per a incidir socialment, en relació a les tarifes i criteris 
socioeconòmics, i ambientalment, per tal de recuperar i conservar els recursos propis.

QUALITAT i QUANTITAT als RIUS i AQÜÍFERS

2. Fer efectiu el principi segons el qual el manteniment i la recuperació del bon estat ambiental de les 
masses d’aigua –inclosos els cabals ecològics- és un requeriment i una restricció prèvia a qualsevol ús. 

3. Posar en valor rius i rieres; fonts i aqüífers, tot promovent el seu control i la custòdia a escala 
ciutadana, conjuntament amb l'administració competent. 

MODEL de PAGESIA

4. Limitar amb normativa municipal la ramaderia intensiva i la instal·lació de noves macrogranges.

5. Impulsar la pagesia arrelada al territori i els circuits curts de venda i distribució. Potenciant la 
presència i distinció de la pagesia local als mercats setmanals o similars.

MODEL TERRITORIAL i URBANÍSTIC

6. Revisar els plans urbanístics de l'època del creixement per tal de recuperar i protegir els sòls agraris.

7. Recuperar i protegir els espais d'interès natural en pro d'un medi ambient segur, saludable i en bones 
condicions ecològiques. És important acostar la gent al riu i al medi natural, creant espais i entorns 
propicis de convivència; protegint-los alhora de la seva possible degradació.

ENERGIA i RECURSOS PROPIS

8. Promoure les energies renovables, amb l’objectiu d’acostar-se a la sobirania energètica, a cada casa i a 
cada municipi. Educar en el canvi de model energètic.

9. Adaptar les activitats productives a les característiques climàtiques, ambientals i a la disponibilitat 
pròpia de recursos naturals de cada territori.

APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC

10. Fomentar la participació, la transparència i la presa de decisions per part de tota la ciutadania. Ja que 
el teixit associatiu i ciutadà són la base per aquesta societat.
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