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TERRITORI 

“Llarga vida al Ter” 
  El president de la Generalitat va destacar que l’acord del Ter és 
un “pacte de país” 

  S’ha oficialitzat l’entesa per al retorn progressiu de l’aigua del 
riu 

 

El riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona Foto: Sabater. 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/fitxers/collaboradors/000/0063/0000063638/alta/0000063638.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/fitxers/collaboradors/000/0063/0000063638/alta/0000063638.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/fitxers/collaboradors/000/0063/0000063638/alta/0000063638.jpg


 

“Llarga vida al Ter” Foto: Arxiu. 
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IMMA BOSCH - GIRONA 

Es tractava de revertir una situació clarament 
injusta 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir 
que l’acord per al retorn progressiu de l’aigua del Ter és “un acord de 
país” que resol “un greuge històric” amb el riu. “Hem pres consciència 
que hi havia un greuge històric amb el Ter, un Ter solidari, un Ter 
discret amb el qual mig Catalunya està en deute”, va dir. Puigdemont, 
acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va 
presidir la signatura de l’acord de reducció de l’aportació d’aigua del 
riu Ter cap a l’àrea de metropolitana de Barcelona. L’acte es va fer a 
l’Auditori de Girona, un espai que es va triar perquè a pocs metres hi 
passa el riu Ter, que va poder convertir-se en testimoni viu del 
compromís. 

En el discurs, el president de la Generalitat va destacar la “feina 
rècord” que ha fet la Taula del Ter per lligar l’acord en tan sols vuit 
mesos. “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 rècord sense 
fissures i construint el que és un acord de país”, va destacar. És per això 
que el cap de l’executiu va agrair a totes les parts “el treball intens i 
immens” que s’ha fet per assolir l’entesa i va afegir-hi: “A partir d’ara 
ensenyem quin model volem per a la Catalunya del futur, com volem 
relacionar-nos amb les coses importants de la nostra vida, com l’aigua.” 

El president va reivindicar que la reclamació per resoldre aquest 
greuge històric “ha anat acompanyada d’una presa de consciència 
col·lectiva, gràcies a la feina de col·lectius d’ecologistes, de ciutadans i 
també d’ajuntaments del Ter en defensa d’aquest patrimoni”. Alhora 
que hi ha hagut “una presa de consciència crítica amb el que està 
passant amb l’aigua”. “Hem estat massa anys relacionant-nos 
inadequadament amb l’aigua i això ho havíem de corregir.” I pel que fa 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, Puigdemont va aprofitar per 
remarcar la predisposició que hi ha hagut perquè “sense aquest retorn 
d’agraïment de la solidaritat del Ter, l’acord no hagués estat complet”. 
“No podem desatendre Barcelona i, en la mesura en què es pugui 
contribuir de manera sostenible, ho hem de fer”, va dir el president, 
que va reconèixer que “l’àrea metropolitana entén que hi ha un greuge 
històric i que cal fer una millor gestió de l’aigua”. 

En el seu discurs, Puigdemont va recordar la figura del senador d’ERC i 
regidor de l’Ajuntament de Girona Francesc Ferrer, “el veritable home 
del Ter”. “Ell va ser un dels qui va lluitar per posar en l’imaginari 



col·lectiu el patiment del riu”, va dir. Va tancar l’acte amb un “llarga 
vida al Ter”. 

L’acte de signatura de l’acord va donar veu a tots els integrants de la 
Taula del Ter que han tancat el pacte. L’Ajuntament de Girona, la 
Generalitat, el Consorci de la Costa Brava, la plataforma Aigua És Vida, 
els usuaris del Baix Ter, el Consorci del Ter i el Grup de Defensa del 
Ter, entre d’altres. Tots els seus representants van signar el pacte, que 
preveu que l’any 2028 el transvasament cap a l’àrea de Barcelona no 
superi el 30% del cabal del riu, i, després, van valorar –i fins i tot van 
posar deures– la nova etapa que s’enceta a partir d’ara. 

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar que l’acord 
permet que el riu “recuperi vida” i va dir que el pacte “és un exemple 
d’apoderament” i “d’avinença” d’unes posicions que, al començament, 
eren molt allunyades. 

El conseller de Territori, Josep Rull, va recordar que l’acord és “de 
país” perquè “aquelles nacions que valen la pena són les que treballen 
també pels intangibles i la generositat intergeneracional”. “Avui no 
signem objectius vaporosos, sinó clars”, va dir. 

Els representants del Consorci del Ter, de l’àrea de Barcelona i del 
Consorci de la Costa Brava, els usuaris del Baix Ter i el Grup de 
Defensa del Ter van destacar que l’acord també “posa deures” –fins i 
tot més enllà del 2028– i que el pacte dignifica el riu. 

Finalment, el portaveu de la plataforma Aigua És Vida, Pau Masramon, 
va destacar que aquest és un acord “inèdit” però que “res està fet” 
perquè la feina comença ara. 

LES FRASES 

Les nacions que valen la pena són les que son capaces de 
treballar els intangibles 

Josep Rull 

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

L’àrea metropolitana entén que hi ha un greuge històric i que 
cal fer una millor gestió de l’aigua 

Carles Puigdemont 



PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

Un país gran afronta els problemes de cara i planteja 
solucions. Hem treballat plegats durant mesos per assolir 
l’acord 

Quim Roca 

PRESIDENT DEL CONSORCI DEL TER 

Necessitem recuperar la funcionalitat social, econòmica i 
ambiental del nostre riu 

Marta Madrenas 

ALCALDESSA DE GIRONA 

Aquest és un acord històric, però res no està fet. L’acord és un 
paper que té molt bones intencions 

Pau Masramon 

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA 

La Costa Brava no es pot permetre cap desastre ni en 
abastament ni en sanejament 

Carles Pàramo 

PRESIDENT DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 

Hem assolit un repte pel qual han treballat generacions de 
persones amb l’objectiu de revertir una situació injusta 

Josep Rull 



CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Avui som davant un acord històric per retornar el cabal més 
adequat al riu Ter i dignificar-lo 

Quim Roca 

PRESIDENT DEL CONSORCI DEL TER 

Girona sempre ha tingut un paper actiu en la defensa del cabal 
i hem fet pinya per aconseguir-ho 

Marta Madrenas 

ALCALDESSA DE GIRONA 

S’han d’impulsar accions per frenar la contaminació i la 
sobreexplotació del riu Ter 

Pau Masramon 

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-
economia/1208792-llarga-vida-al-ter.html 
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