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Vila sosté que es compleix el cabal mínim 
del Ter 
El conseller de Territori va afirmar que el govern forma “part de la solució 

i no del problema” i que “en dos anys s'ha fet més que en vint” 

L'entitat Aigua és Vida critica el pla de cabals previst 

25/04/15 02:00 - GIRONA - DANI VILÀ 

 
Els alcaldes i el conseller Vila sota el mural que reivindica més aigua pel riu Ter Foto: MANEL LLADÓ. 
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El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va afirmar ahir en un acte a Girona que 

s'està mantenint en els últims anys el cabal mínim del Ter de 3 metres cúbics per segon, i 

va defensar les decisions preses en els últims anys a favor d'aquest riu. Així, Vila va 

respondre a les crítiques fetes en el mateix acte de reivindicació del cabal per al riu Ter pel 

president de l'entitat Aigua és Vida, Pau Masramon, que va acusar la Generalitat d'actuar 

“amb contradiccions” perquè dóna suport “a un acte per reclamar més cabal per al Ter i 

preveu un pla de cabals 2016-2021 que redueix els cabals mínims”, que els proteccionistes 

asseguren que provocarà un “dessecament progressiu del Ter”. 

El conseller Vila va defensar-se de les acusacions garantint que el govern “forma part de 

les solucions i no pas del problema” i va afirmar que “en aquest mandat s'ha fet més pel 

Ter que en els últims vint anys amb governs pretesament més sensibles amb el medi 

ambient”. En aquesta línia, Vila va recordar que la creació de la concessionària d'Aigües 

Ter Llobregat “l'any 2013 va suposar un punt d'inflexió perquè marca un topall de 166 

hectòmetres cúbics a l'any, de l'aigua que es pot enviar cap a l'àrea metropolitana de 

Barcelona, quan en anys anteriors s'havien estirat més de 200 hectòmetres cúbics”. 

També va indicar que amb el mateix conveni “l'ATLL fa bossa cada any per si vingués una 

època de sequera i calgués recórrer a les dessalinitzadores”. En concret, cada any la 

concessionària fa una provisió de 6,25 milions per assumir el sobrecost que podria suposar 

la posada en marxa de les dessalinitzadores. El conseller va entendre, però, que l'acte 

d'ahir “tingui un component reivindicatiu del tot justificat, però objectivament hi ha hagut un 

punt d'inflexió”. 

Mural per l'aigua al Ter 

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, també va defensar la gestió feta els últims anys i 

va subratllar l'assumpció per part de tothom que, “si situem el Ter com a problema, és 

perquè tenim clar que és un combat on no sobra ningú, perquè el que volem és guanyar-
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lo”. Des del Consorci del Ter, el president de l'entitat, Jordi Munell, va reivindicar la 

necessitat que el Ter porti l'aigua sempre necessària perquè “cada any tenim la 

demostració que el Ter sense aigua no és vida”, i va recordar la importància que té “des 

d'aspectes ambientals, patrimonials i turístics” amb la ruta del Ter de més de dos-cents 

quilòmetres, un projecte finalista ara als Life Natura. L'acte també va tenir la presència dels 

alcaldes de Celrà, Bescanó, Sant Joan de les Abadesses o Torroella de Montgrí, entre 

d'altres. Així, es va inaugurar el mural al viaducte del tren per reclamar aigua per al Ter. 

promogut per l'entitat Aigua és Vida. 

LES XIFRES 

166 
hectòmetres cúbics 
a l'any és el topall que es pot desviar del Ter cap a Barcelona des de la concessió d'ATLL. 

60 
ajuntaments 
componen el Consorci del Ter des d'Ull de Ter fins a la gola del riu a Torroella de Montgrí. 

Darrera actualització ( Dissabte, 25 d'abril del 2015 02:00 ) 
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ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-

mediambient/847683-vila-soste-que-es-compleix-el-cabal-minim-del-ter.html 
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