
Recuperar	  el	  riu	  com	  a	  riu	  
	  
La	  història	  i	  el	  caràcter	  de	  Manlleu	  estan	  lligats	  al	  Ter,	  ha	  crescut	  i	  s’ha	  
desenvolupat	  gràcies	  als	  béns	  que	  li	  ha	  ofert.	  Fa	  unes	  dècades,	  dins	  d’una	  dinàmica	  
de	  creixement	  a	  costa	  de	  malmetre	  i	  espoliar	  la	  natura,	  el	  riu	  es	  va	  anar	  embrutint,	  
va	  anar	  perdent	  la	  seva	  riquesa.	  El	  Ter	  es	  convertí	  en	  receptor	  de	  les	  nostres	  
deixalles	  i,	  fins	  i	  tot,	  en	  una	  molèstia.	  
	  
Però	  no	  tothom	  va	  oblidar	  el	  riu.	  Aquells	  que	  el	  recordaven	  ufanós	  i	  agraït,	  aquells	  
que	  desitjaven	  una	  millor	  convivència	  amb	  la	  natura,	  es	  resistiren	  a	  abandonar-‐lo.	  
Als	  anys	  80	  van	  aparèixer	  veus	  denunciant	  haver	  convertir	  el	  riu	  en	  la	  nostra	  
claveguera.	  Tal	  és	  l’exemple	  del	  Grup	  de	  Defensa	  del	  Ter,	  que	  tenia	  molt	  clar	  que	  
per	  lliurar	  de	  tots	  els	  mals	  el	  riu	  calia	  que	  la	  gent	  s’hi	  apropés	  i	  l’estimés.	  El	  GDT	  va	  
enderrocar	  un	  punt	  del	  mur	  i	  va	  permetre	  navegar	  la	  gent	  a	  les	  aigües	  del	  riu.	  Amb	  
el	  naixement	  de	  l’Embarcador,	  Manlleu	  va	  anar	  recuperant	  la	  ribera	  i	  el	  passeig	  del	  
Ter.	  Es	  va	  apostar	  per	  aquesta	  idea,	  ajardinant	  el	  passeig	  o	  recuperant	  
infraestructures	  –com	  ara	  el	  Museu	  del	  Ter–	  que	  han	  contribuït	  a	  dinamitzar	  
l’espai.	  
	  
S’ha	  fet	  molta	  feina	  i	  en	  queda	  molta	  per	  fer.	  No	  es	  pot	  oblidar	  l’objectiu	  de	  
recuperar	  el	  riu	  com	  a	  riu,	  i	  que	  aquest	  serveixi	  de	  motor	  pel	  futur	  del	  poble.	  Ha	  
estat	  la	  gent	  qui	  no	  ha	  oblidat	  el	  Ter;	  ha	  de	  ser	  la	  gent	  qui	  decideixi	  la	  millor	  
manera	  de	  retrobar-‐lo.	  
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