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Màxim cabal del Ter a 
Girona en el cinquè 
mes de mesuratge 

 Aigua és Vida subratlla que les dades “són per emmarcar” i 
convida els ciutadans a aprofitar-ho per conèixer el riu “ara 
que és viu” 

 Temen que torni a disminuir a mitjan agost “com cada any” 

 

Dades de la primera quinzena de juliol 

LURDES ARTIGAS - GIRONA 

“Els mesuratges d'aquesta primera quinzena de juliol són per 
emmarcar”, remarcava ahir el portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau 
Masramon, que considera que aquest “cabal més generós” és degut al 
fet que l'Agència Catalana de l'Aigua “està tranquil·la” perquè els 
embassaments estan plens, però es tem que “l'alegria a casa del pobre 
dura poc”. Així, pronostica que “tancaran l'aixeta, com cada any, cap a 
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mitjan agost”. És per això que convida els ciutadans de Girona i de tota 
la conca a visitar el riu: “Ara és el moment de conèixer el Ter. Ara que 
està viu.” Des de la plataforma es considera que, si la ciutadania 
visqués el riu i el conegués, “l'espoli hídric no seria el que és des de fa 
50 anys, perquè la gent exigiria uns mínims de neteja i de cabal”. En 
aquest sentit, considera interessant que es pugui comparar l'estat del 
riu actual amb el dels mesos en què hi ha poc cabal “per entendre amb 
referències personals entenedores, més enllà de dades i gràfiques 
fredes, el drama que suposa la lenta i progressiva mort del riu Ter”. 

Dades concretes 

El cabal mitjà aquests quinze dies ha estat de 9,46 metres cúbics per 
segon, una xifra molt superior a la dels quatre mesos anteriors –Aigua 
és Vida va iniciar la campanya de mesuratges diaris l'1 de març–, amb 
una espectacular punta màxima el dia 10 de 16,20 m³/s. Abans 
d'aquesta quinzena, el rècord diari eren els 9,8 m³/s del 10 d'abril i les 
mitjanes quinzenals s'havien mogut entre els 3 i 4 m³/s dels primers 
mesos i els 5 i 6 en els últims registres. 

De fet, cal recordar que en els primers tres mesos de mesuratges, el 
85% de dies es va incomplir el mínim establert en el pla de cabals de la 
Generalitat del 2006. Aquest pla, curiosament, marca un cabal ecològic 
més baix per als mesos d'estiu –3,68– que per a la major part de l'any 
–4,60– i entre això i l'augment del cabal fa que els primers 15 dies de 
juliol s'hagi superat de mitjana en un 157% el mínim establert. 

LA XIFRA 

9,46 
m³/s 
és l'espectacular mitjana del cabal del Ter al seu pas pel pont de la Barca 
durant la primera quinzena de juliol. 

Conveni d'ATLL i el Consorci del Ter 
LLUCH BOSCH 
Els responsables d'Aigües Ter Llobregat i del Consorci del Ter han firmat 
recentment a Girona un conveni de col·laboració en què ATLL aportarà a 
l'ens supramunicipal 40.000 euros. Aquests diners es destinaran a la 
preservació del patrimoni natural i a la revaloració del patrimoni cultural 
d'elements vinculats a l'aigua, i a la difusió i sensibilització pública a través 
de centres d'interpretació i punts d'informació en espais públics riberencs. 



Respecte al patrimoni natural, es faran actuacions de millora i manteniment 
de les ribes fluvials del Ter. En concret, es realitzarà un tractament de l'espai 
fluvial en algunes zones per potenciar la diversitat biològica. 

Respecte al patrimoni cultural, es potenciarà la sensibilització pública i 
conscienciació ciutadana a través de centres d'interpretació del'entorn del 
riu en equipaments o edificis de titularitat municipal vinculats a l'espai 
fluvial. També s'ha pensat en la conscienciació pública de la tipologia de 
l'entorn del riu. 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/988198-maxim-cabal-del-ter-a-girona-en-el-cinque-mes-de-
mesuratge.html 
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