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La conca del Ter es mou contra el pla
de sequera
Els 61 ajuntaments hi presenten al·legacions
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Una activista de la plataforma Aigua és Vida tirant aigua a l’Onyar, que desemboca al Ter, en una protesta
pel baix cabal d’aquest riu, que genera problemes a l’ecosistema. / DAVID BORRAT

Revolta al territori de la conca del Ter contra el decret que prepara l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) per prevenir possibles episodis de sequera extrema.
Els 61 ajuntaments que formen part del Consorci del Ter, que estan situats des
de la capçalera fins a la desembocadura, han presentat un paquet
d’al·legacions perquè es fixi un cabal mínim que garanteixi la sostenibilitat del
riu i dels seus ecosistemes en tot el seu recorregut.
“Fixar un cabal mínim de 0,5 m equival a deixar el riu pràcticament sec en els
seus trams més baixos”, assegura Ponç Feliu, gerent del Consorci del Ter. “Ja
va sent hora de plantejar-se una solució definitiva per a aquest problema a

nivell de país. Hi ha altres conques més cabaloses que podrien ajudar al
subministrament d’aigua de l’àrea de Barcelona -afegeix Feliu-. Només
optimitzant l’aigua de regadiu, que se’n fa malbé molta, ja hi guanyaríem”.
Discutir-ho als tribunals
En el mateix sentit s’expressa Pau Masramon, de la plataforma Aigua és Vida:
“Fent més eficient el reg a Lleida es podria fer un captació d’aigua que ajudés a
abastir l’àrea metropolitana de Barcelona”. El portaveu de la plataforma celebra
“la inèdita posició de força” que ha adoptat l’Ajuntament de Girona. “Els últims
quatre o cinc anys hem anat de bracet amb l’Ajuntament de Girona en la
reivindicació d’un cabal digne per al Ter, però fins ara només hem guanyat tres
mocions, que no deixen de ser brindis al sol”, diu Masramon. Per això, valora
positivament les al·legacions del consistori gironí, “perquè vol dir que ara tenen
ganes de discutir-ho als tribunals”, pas que qualifica d’“innovador i
esperançador tot i que no suficient”.
Actualment un 70% del cabal del Ter se’n va cap a altres conques, sobretot per
abastir l’àrea de Barcelona. “La gent no sap que se’n va tanta i tanta aigua”, diu
Feliu. “Entre això i altres usos, al final al llit del riu no hi ha prou aigua per
mantenir els ecosistemes”, afegeix Masramon. “Després s’han d’invertir milions
d’euros de fons europeus per protegir espècies i hàbitats i pal·liar les
conseqüències del baix cabal”, explica Feliu.
Generar un nou marc
També ha presentat al·legacions al pla de sequera la Junta Central d’Usuaris
d’Aigües del Baix Ter, que el considera “inadmissible” i, més encara, un
“incompliment flagrant” de la llei del 1959, que regula el transvasament del Ter
cap a altres conques hidrogràfiques. “La llei prioritza les necessitats de la conca
del Ter davant d’altres territoris i limita els transvasaments a una part dels
excedents, sempre que n’hi hagi”, afirma Francesc Camps, secretari de l’entitat
que cobreix 39 termes municipals i que aplega 1.248 usuaris, 25 dels quals són

ajuntaments i mancomunitats municipals. “Victorià Muñoz Homs, l’enginyer que
va fer el transvasament, ja va dir que aquesta seria una solució per a 40 o 50
anys màxim i li donava vigència fins a finals del segle passat”, afegeix Camps.
Convocats per Aigua és Vida, dimarts es van reunir a Girona representants del
Consorci del Ter, comunitats de regants, ecologistes, la Junta Central d’Aigües
del Baix Ter i representants de partits com ERC i la CUP per consensuar les
accions a seguir. “Hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas ens
separen i tenim la necessitat imperiosa de generar un nou marc de repartiment
de l’aigua del Ter -diu Camps-. Ho hem d’explicar a les entitats barcelonines,
com l’Ajuntament de Barcelona, a la resta d’ajuntaments de l’àrea
metropolitana i als consells comarcals perquè siguin conscients dels perjudicis
que aquest repartiment injust ens genera al territori”.
“L’administració fa decrets que incompleixen les seves pròpies lleis i el
maltractament al Ter també incompleix directives europees -conclou Camps-.
Per això explorarem també la possibilitat de presentar una denúncia a
Brussel·les”.
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