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El transvasament del 
Ter a Barcelona es 
reduirà un 50% en 
deu anys 
Puigdemont diu que és “un acord de país per resoldre el 
greuge històric” 

 
Membres de la Taula del Ter (foto: Generalitat) 

El transvasament d’aigua del riu Ter cap a l’àrea metropolitana de 
Barcelona es reduirà un 50% en deu anys. Així ho ha signat aquest 
dimecres la Taula del Ter, l’organisme creat el 2016 per consensuar 
mesures sostenibles al voltant del cabal del riu. L’objectiu de la 
mesura és potenciar els cabals de manteniment del riu Ter amb 
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l’objectiu de recuperar-ne el bon estat ecològic, tal com preveu la 
Directiva marc de l’aigua, segons ha informat la Generalitat. 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que 
l’acord signat és  “un acord de país” que resol “un greuge històric” amb 
el riu. “S’ha aconseguit conciliar posicions que aparentment eren 
allunyades però que, gràcies a una condició indispensable de seure a 
la taula per arribar a acords, s’ha fet una feina en temps record, sense 
fissures i construint el que és un acord de país”, ha subratllat. 

Puigdemont ha reivindicat que la reclamació per resoldre aquest 
greuge històric “ha anat de la mà d’una presa de consciència 
col·lectiva, gràcies a la feina feta per col·lectius ecologistes, ciutadans 
i també d’Ajuntaments del Ter en la defensa d’aquest patrimoni”. 
Alhora que hi ha hagut una “presa de consciència crítica amb el que 
està passant amb el medi ambient i encara més en relació amb 
l’aigua”. “Hem estat massa anys relacionant-nos inadequadament amb 
l’aigua i això ho havíem de corregir”, ha remarcat. 

L’acord signat estableix que les extraccions passaran dels actuals 116 
hectòmetres cúbics actuals a un màxim de 90. També s’ha fixat que 
no es podrà detreure més del 30% del cabdal del riu. Fins ara s’havia 
fixat un màxim d’un 70%. 
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