Som el barri del Ter, aquest any hem retornat a engalanar els
carrers per la Festa Major. Hi havia poc temps i hem començat
per 2 trams:
✔ UN RIU PLE DE VIDA, EL TER [ c/ sant Antoni]
✔ UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE [ c/ Nou]
Aquest projecte cooperatiu:
• Ens ha permès reciclar un munt d’ampolles i garrafes de
plàstic, de manera creativa.
• Potenciar els diferents murals amb vida al riu Ter del
carrer Sant Antoni, que presideixen la festa dl barri.
• Aprendre a partir dels diferents missatges dels 11 sacs
penjats a les façanes de les famílies del carrer Nou.
• Reflexionar sobre aspectes que passen cada minut, hora,
dia, setmana, mes i any i que ens han de fer actuar per
solventar-los.

http://blog.bettyboop.cat/?p=5935

• Fer una mica de meditació trascendental a partir de: la
saviesa, el coneixement, la informació, les dades i el
soroll.

UN RIU PLE DE
VIDA, EL TER
Amb els principals animals que podem trobar al riu Ter:
• Ànec collverd, Anas platyrhynchos
• Barb, Barbus barbus
• Blauet, Alcedo atthis
• Carpa, Cyprinus carpio
• Corb marí, Phalacrocovex carbo
• Cranc de riu, Austropotamobius pallipes lusitanicus
• Esplugabous, Bulbucus ibis
• Llúdriga, Lutra lutra
• Mussol, Athene noctua
• Oriol, Oriolus oriolus
• Pit-roig, Erithacus rubecula
• Polla d’aigua, Gallinula choloropus
• Senglar, Sus scrofa
• Tórtora, Streptopelia turtur
• Truita, Salmo trutta
També ens acompanyen 2 personatges mitològics, poc
coneguts pel gran públic:
Neptúter, rei de les aigües del Ter [entrada al c/ Sant
Antoni per llevant]
• Goja de la Pilastra, reina fantàstica que viu a la illa del
Ter situada a la zona de la Pilastra, que sols es pot veure
a les nits de lluna plena... i sense fer soroll. [entrada al c/
Sant Antoni per ponent]
•

UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE
Les aigües del riu ens han deixat 11 sacs plens de bones idees
que sovint no s’apliquen per problemes tècnics... i cal seguir
insistint fins aconseguir la seva implantació per aconseguir un
món millor.
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Anem lents perquè anem lluny!
Banca Ètica: Triodos Bank i Fiare
Capitalisme Neoliberal
Decreixement
Deslocalització d’empreses
Estat del benestar
Evasió Fiscal [tatxada]
Ja n’hi ha prou!
Objecció de consciència
Seguretat vs Llibertat. Desobediència Civil.
Taxa Tobin

També hi ha una cartolina a cada llar, amb el fons variat, amb
unes frases que ens conviden a:
• Reflexionar sobre aspectes que passen cada minut, hora,
dia, setmana, mes i any i que ens han de fer actuar per
solventar-los.
• Fer una mica de meditació trascendental a partir de: la
saviesa, el coneixement, la informació, les dades i el
soroll.

Gràcies a tothom per la seva col·laboració!

