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Girona diu prou a enviar més aigua 
del Ter a Barcelona 
El Consorci del Ter ha presentat al·legacions al Pla de sequera que 
està elaborant la Generalitat 

MARTA RODRÍGUEZ 
Girona 3 OCT 2016 - 21:41 CEST 

 
El riu Ter en el seu pas per Colomers (Baix Empordà). ALEJANDRA MARLY 

Els 61 municipis que conformen el Consorci del Ter s’oposen al fet que el riu 
hagi de donar més aigua de la que ja dóna a altres conques, bàsicament a la del 
Llobregat, per abastir l’àrea metropolitana de Barcelona. Consideren que el Ter 
no pot repartir més aigua. Aquest dilluns han presentat al·legacions al Pla 
especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera que està 
elaborantl’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

El Gerent del Consorci que reuneix els municipis per on passa el Ter, Pons Feliu, 
ha recordat que, de mitjana, el 70% o més de l’aigua d’aquest riu es deriva va cap 
a la conca del Llobregat per abastir la deficitària àrea metropolitana de 
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Barcelona. Aquest transvasament, assegura Feliu, afecta negativament el riu 
perquè no hi queda prou quantitat d’aigua per mantenir els ecosistemes i les 
espècies en bones condicions. El pla de l’ACA preveu reduir fins a 0,5 m/s el 
cabal del Ter en casos de sequera extrema, el que segons ell "són uns valors 
irrisoris que deixarien el riu sec en els seus trams baixos" i a més és 
extremadament negatiu per als valors mediambientals del riu i les diferents 
espècies que hi viuen, ja que ha alertat que "provoca un greuge important a les 
espècies autòctones i amenaça els hàbitats fluvials, que van en regressió per falta 
d’aigua". És a dir, es posen en risc els ecosistemes del riu que ja es troben 
amenaçats, manté Feliu. 

El problema principal, segons el biòleg, és que el pla de sequera de l’ACA només 
afecta les conques del Ter i del Llobregat. Tot i que ha agraït a la Generalitat que 
intenti elaborar un pla d’aquestes característiques, que a hores d’ara no existeix, 
considera que cal afrontar la situació amb "una visió més global de país". Estan 
d’acord en ser "solidaris", però demanen al Govern que afronti el problema tenint 
en compte les altres conques del país, com la de l’Ebre, i augmentant l’aportació 
d’aigua que procedeixi de les dessaladores. El gerent ha criticat que algunes de 
les propostes del Pla "hipotequen els valors del Ter" en cas de sequera. 

Pons Feliu ha apuntat que també podrien aportar aigua provinent del camp de 
Lleida. Es tractaria de fer d’una inversió amb sistemes de nous recs subterranis 
que permetrien crear un banc d’aigua estalviada i que amb menys d’un 10% 
d’aquesta, "es podria enviar una important quantitat d’aigua cap a Barcelona". 
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