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La Directiva Marc de l’Aigua –d’aplicació obligada als estats membres de la Unió Europea– és l’eina legal que reflec-
teix la nova forma de gestionar l’aigua, és a dir, fer que hi hagi un equilibri en els diferents usos que en fem, amb la 
necessitat pròpia del medi (rius, aqüífers, etc.) per tal de prevenir i reduir la contaminació, fomentar-ne l’ús sostenible, 
protegir el medi aquàtic, millorar la situació dels ecosistemes aquàtics i pal·liar els afectes de les inundacions i les 
sequeres.

I el Ter?
En els darrers anys la disminució del cabal del riu Ter fins a mínims ridículs ha estat un fet sistemàtic. Si bé cal tenir 
en compte la sequera que hem passat, la causa principal i important d’aquesta disminució és el transvasament que 
hi ha per a abastir l’àrea metropolitana de Barcelona: més d’un 50% de l’aigua que es consumeix a Barcelona prové 
del Ter. La zona més poblada del país que cada vegada necessita més aigua i que ara ja no en fa prou d’endur-se’n 
tan sols una petita part, en anys de sequera com aquest, més d’un 75% de l’aigua del riu és transvasada del Pasteral 
cap a les comarques barcelonines. 

Cada dia sentim a parlar que Catalunya està en contra dels transvasaments, però el riu Ter n’està patint un d’es-
candalós i ningú no en diu res, ningú no en vol dir res. Sovint aquest tipus d’espoli s’amaga rere el terme sistema 
Ter-Llobregat com la cosa més normal del món. El sistema Ter-Llobregat és sinònim del transvasament d’aigua del 
Ter al Llobregat, i se’n parla tranquil·lament com si fos un únic riu que neix a Ulldeter i desemboca a Barcelona, quan 
en realitat són dos rius independents. La política hidràulica actual a Catalunya se sustenta en el fet que el riu Ter faci 
aquesta aportació sota qualsevol circumstància, fins i tot en situació de sequera extrema, com la que hem patit. El 
Ter hauria de desembocar a la Gola, al terme de Torroella de Montgrí, i no ho fa, ja no hi arriba.

Vista aèria del Ter a la Gola

ON ÉS L’AIGUA DEL TER?

Aquest fet, del qual ningú mai no fa esment enlloc, 
està deixant el riu Ter sense vida; no es respecten en 
cap mesura els cabals ecològics mínims ni es tenen en 
compte els impactes territorials que suposa que el riu 
estigui en un estat moribund. 

Tot això provoca –i ho hem pogut observar– en el riu un 
canvi de règim d’aigües corrents a aigües estancades, 
cosa que empitjora la seva qualitat. Nombrosos pobles 
del Baix Ter tenen les aigües d’abastament públic con-
taminades. Hi ha signes d’eutrofització, de colonització 
d’espècies invasores, de mortalitat de peixos, de sali-
nització de pous, etc.

No es compleix ni la Llei del Ter (de l’any 1959) ni el 
Pla de cabals de manteniment aprovat pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya el juliol de 2006, i tots en 
paguem les conseqüències. El riu no pot dur a terme 
les seves funcions biològiques; els seus ecosistemes 
perden valor; els usos agrícoles que històricament 
corresponen a la plana del Baix Ter, de regadiu, queden 
a mercè d’unes pluges que probablement quedaran 
retingudes als embassaments. Alhora, l’aqüífer del Baix 
Ter es degrada, minva en qualitat d’aigua i s’afavoreix la 
intrusió marina. El riu Ter no pot ser una víctima col·lateral 
del creixement de la capital del nostre país i la seva àrea 
urbana, ni de la precarietat de l’abastament d’aquesta 
regió per la deixadesa de dècades. 



7P a í s

Ca s a  d e  l a  V i l a

• Si es compleix que:
- 3 m3/s cabal circulant mesurat a  Girona
    (93 hm3/any)
  - 1 m3/s abastament Girona i Costa Brava
    (31 hm3/any)
 - Dotació de regadius (24.000 ha) (150 hm3/any)
• Aleshores...
 - Concessió d’un màxim de 8m3/s per l’abastament   
a Barcelona i àrea d’influència (250 hm3/any) 

En la següent taula hi ha una comparativa de la captació que es fa a Barcelona amb la resta d’usos de la conca i 
aportacions naturals, segons estimacions corresponents als darrers quatre mesos de 2007 (pluviometria 30%)

Davant la greu situació en què es troba el riu Ter i que s’està agreujant cada dia que passa, a causa de la sobreex-
plotació que es fa del seu cabdal i en vista dels fets que en els darrers mesos s’estan produint, des de la Plataforma 
del Ter, on tots som representats, es demana que es retorni la vida al riu, deixant que hi flueixi el cabal suficient, que 
es garanteixi el cabal ecològic mínim de 3m3/s en passar per Girona i les necessitats per als regadius del Baix Ter, 
que es respectin i compleixin les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea. També es demana que 
hi hagi un compromís per part del Govern de la Generalitat en el sentit que els nous cabals aportats per les dessala-
dores i el millor aprofitament dels freàtics a la conca del Llobregat serveixin per a retornar una quantitat equivalent 
al riu Ter, i que el Parlament de Catalunya aprovi una llei que minimitzi l’aportació fora de conca, especialment a la del 
Llobregat, a la meitat (4m3/s) en el termini màxim de sis anys, per tal que en el termini màxim de dotze anys s’anul·li 
per complet el transvasament. I, finalment, que es faci un reconeixement institucional del paper fonamental que ha 
tingut el Ter en el desenvolupament social i econòmic del país.

 Què diu la llei? Què fa l’ACA?

Tot i que al llarg dels darrers anys no s’estan complint 
aquests requisits mínims per a la supervivència del 
Ter, l’ACA transvasa de mitjana 200 hm3/any

Durant els últims vint, anys el Govern de la Generalitat està infringint reiteradament la Llei del Ter de l’any 1959.




