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Amb aquesta pregària per a demanar pluja, tot i 
que no es referia pas a pluja d’aigua, Ramon Llull 
ens demostra que, en el nostre país, això que la 
«pluja no sap ploure» ja ve de lluny i que de pe-
ríodes de sequera n’hem patit molts abans que el 
canvi climàtic ens posés la por al cos. Enmig del 
darrer dels episodis de manca d’aigua, País Petit 
dedica moltes de les seves planes a parlar sobre 
el fenomen; voldríem, però, que «La Miranda» 
fos el contrapunt tècnic, científic, sobre el qual 
ponderar les opinions que hi haureu pogut anar 
llegint. Per això qui signa aquestes ratlles ha 
volgut reclamar l’assessorament d’un vergelità 
que, pels seus estudis i la seva professió, és qui 
té la veu més autoritzada per a parlar del tema. 
Ens referim a Jordi Montaner i Roviras.

És difícil de començar a parlar sobre el tema de l’aigua 
sense fer els comentaris pertinents al famós Decret de 
sequera que ha dictat la Generalitat. Anem recordant 
les prioritats de l’ús de l’aigua: primer per a l’aigua do-
mèstica, la industrial en segon lloc –no veiem clar si el 
turisme és de nivell domèstic o industrial– i discutim si 
el darrer ús, que és l’agrícola, hauria d’equiparar-se tam-
bé a l’industrial, sobretot un cop s’haguessin aconseguit 
uns sistemes de reg eficients. La constatació principal és 
que el problema ens ha enganxat amb els deures per fer 
i ara és més difícil i més car sortir-nos-en, començant 
pels mateixos governants, que no són capaços de po-
sar-se d’acord i dictar mesures d’urgència tècnicament 
i econòmicament efectives. Arribem a la conclusió que 
aquest decret, com a llei per a tot un país, és discrimi-
natori i emprenyador, però, si aconsegueix conscienciar 
la població perquè es miri l’aigua amb uns altres ulls i 
adapti els usos quotidians, agrícoles, industrials, socials, 
etc., en pro d’una major racionalitat i estalvi, segurament 
haurà pagat la pena de patir-lo.

Entrem en matèria, i la primera constatació científica 
que surt a la conversa és la particularitat que té el sistema 
hídric que es coneix amb el nom de «Baix Ter» i que, 
grosso modo, aniria des del congost de Colomers fins a 
mar, a banda i banda del riu; de manera que hauríem de 
distingir dos usos de l’aigua als nostres pobles: l’un seria 
l’aigua corrent de rius i recs, que sí que es veu afectat 
directament per l’episodi de sequera actual, i l’altre, 
l’aigua de les capes freàtiques del subsòl, que alimenta 
part dels usos agrícoles a través de pous i també l’aigua 
de consum domèstic dels pobles del triangle Colomers 
- Palafrugell - l’Escala.

Aquest sistema freàtic s’alimenta bàsicament del riu 
per mitjà de la filtració, tot i que la pluja i els excedents 
de regar i dels desguassos col·laboren també al man-
teniment de les capes superficials. La zona de major 
d’entrada d’aigua als aqüífers del Baix Ter es troba 
entre Colomers i Verges, ja que és en aquest sector on 
coincideixen les dues capes de grava i sorra permeables 
que constitueixen allò que anomenem els aqüífers del 
Baix Ter. A partir de Verges, aquests dos aqüífers es van 
separant progressivament, tant en la direcció de Canet 
com en la d’Albons, de manera que ja podem parlar 
de dues vetes d’aigua ben diferenciades: la superficial 
i la profunda, separades per una capa de llims i argiles 
que, entre altres coses, priva que les aigües profundes 
es contaminin greument dels nitrats dels purins, amb el 
benentès que la contaminació sí que es produeix aigües 
amunt de Verges, on aquests dos nivells conflueixen 
en un de sol per l’absència d’aquesta capa de sediment 
argilós.

Senyor Deus: pluja, 
per que el mal fuja,
car pecat puja!
     (Ramon Llull, s. XIII)
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Respecte a la quantitat d’aigua que conté aquest siste-
ma freàtic, la primera cosa que caldria esmentar és que 
l’ideal seria que, en el tram de Colomers a Verges i de 
manera regular durant bona part de l’any, passés pel el 
riu l’aigua suficient per a mantenir un cert nivell més 
elevat que el nivell freàtic del subsòl, cosa que assegu-
raria la correcta recàrrega de l’aqüífer arreu de la plana. 
D’aquesta manera, en temps de sequera, com l’actual, 
les capes freàtiques encara mantindrien una reserva 
addicional que podria ajudar a mitigar les mancances 
derivades de la poca aigua que passés pel riu. De totes 
maneres, això només seria profitós si es procurés de 
no estirar més el braç que la màniga i, un cop passat 
l’episodi de sequera, es fessin les actuacions necessàries 
per a restablir el nivells extrets amb aigua de qualitat 
procedent d’un riu net i amb un cabal suficient per a 
recarregar l’aigua extreta. Si l’aigua que es treu de l’aqüí-
fer no es pogués carregar des del riu i ens haguéssim 
de refiar només de la infiltració directa de la pluja, el 
sistema correria un greu perill de salinització, ja que la 
capa de llims esmentada barra el pas a l’aqüífer profund, 

Secció geològica de l’aqüífer del Baix Ter

fet que ja s’ha produït en alguns punts on l’extracció ha 
estat superior a la capacitat de recàrrega, com són els 
pous que, prop de Gualta, abastien Palafrugell i zones 
properes i que, com a conseqüència d’aquest fet, s’han 
hagut de traslladar riu amunt.

Ara que es té un coneixement geològic precís del 
sistema del Baix Ter, caldria saber-lo gestionar amb 
l’eficiència convenient. Si som capaços d’evitar la con-
taminació de les aigües, de no extreure els àrids de la 
vora del riu –que tan necessaris són per a retenir l’aigua 
i filtrar-la cap al subsòl–, d’aconseguir un cabal del riu 
suficient perquè en èpoques de normalitat permeti 
tornar a saturar l’aqüífer, tenim aigua garantida per a 
molts anys. Perquè això sigui possible, cal l’actuació 
ferma i decidida dels nostres governants, però també la 
conscienciació de la ciutadania. A nivell particular, hem 
de ser exigents amb nosaltres mateixos en els usos de 
l’aigua, i a nivell social, hem de fer sentir la nostra veu, 
sobretot en temps de normalitat, que és quan s’ha de fer 
bona feina de prevenció. Recordar-se de santa Bàrbara 
quan trona no ha estat mai una bona solució.

JORDI ROCA I ROVIRA




