El Pacte del Ter
El primer pas per la correcta gestió correcta de l’aigua
del país

L’INICI DEL PROBLEMA.
• Ja abans de la guerra civil es veia que a Barcelona hi hauria una
manca d’aigua en el futur.
• A la dècada dels 50 i, amb el fort creixement econòmic de la capital
del país, es veia la necessitat d’aportar aigua d’altres conques per tal
d’abastir la creixent demanda.
• De les diferents opcions, es va escollir portar aigua del Ter,
probablement per ser l’opció més econòmica i tècnicament més
senzilla. Ja es preveia que amb l’evolució prevista a finals del segle XX
el sistema estaria esgotat.
• El transvasament del Ter es va sustentar en la Llei 15/1959.

LLEI 15/1959 DE 15 DE MAIG
Resumint ens diu:
• - Es reserva 1m3/segon pel proveïment de Girona, Salt, Sarrià i la
Costa Brava.
• - Es reserven 150Hm3 pels regants del Baix Ter.
• - El riu ha de portar un mínim de 3m3/segon al seu pas per Girona.
• NOMÈS SI ES GARATEIXEN AQUESTES CONDICIONS ES PODRAN
TRANSVASAR UN MÀXIM DE 8m3/segon.
Tot i que això és el que diu la llei encara vigent, a la pràctica el resultat
va ser: es transvasa l’aigua a Barcelona que faci falta i, si no n’hi ha
prou, disminuïm la dotació dels regants i deixem el riu sense aigua.

EVOLUCIÓ EN EL TEMPS.
• DES DE 1959, PEL QUE FA AL RIU, HAN PASSAT BÀSICAMENT TRES
COSES:
• El cabal generat pel riu Ter ha passat d’uns 20m3/segon de mitjana a
un cabal de 12m3/segon.
• El consum d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha
incrementat exponencialment, passant de la previsió inicial de
subministrar aigua a Barcelona capital, a ser la font principal per
abastir o proveir 5,5 milions de persones.
• El consum de la pròpia conca també s’ha incrementat.
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ANY 2008 SITUACIÓ LIMIT
A l’any 2005 ja es va produir un primer avís, el sistema no donava per més. Unes pluges
providencials ens varen salvar del desastre.
A l’any 2008 tornàvem a estar en un període de sequera brutal i el transvasament va assolir nivells
totalment insostenibles.
Barcelona i l’àrea metropolitana varen estar a 15 dies de les restriccions d’aigua.
A un riu que genera uns 378Hms/any en tota la seva conca, se’n varen transvasar uns 230, és a dir,
aproximadament el 60% del cabal generat pel riu.
En determinades èpoques es superava, en escreix, els 8m3/segon.
Més de la meitat de l’aigua que consumeix l’àrea metropolitana de Barcelona i la resta de
comarques barcelonines prové del Ter. Aquesta aigua està condicionada al que plou només a dues
comarques, al Ripollés i a Osona.

NECESSITAT DE CANVIAR LA SITUACIÓ.
• La sequera del 2008 va provocar, entre altres coses, que tots els
actors del Ter s’adonessin que la situació havia de canviar perquè era
insostenible.
• Per un banda l’administració, tant el Govern com l’ACA, varen veure que si no
s’aportaven noves fonts de subministrament i milloraven les existents, el
sistema podia col·lapsar i no es podria garantir l’abastament de Barcelona.
• Per altra banda, la ciutadania del Ter varen veure que el seu futur era incert i
que la situació era insostenible i representava la mort del riu
• I per últim, la pròpia gent de l’àrea metropolitana, els beneficiats del
transvasament, varen acceptar que mediambientalment la situació era
insostenible i a l’hora continuaven tenint un greu problema de garantia de
subministrament.

LA POSICIÓ DEL TERRITORI.
• Els ciutadans del Ter sempre ha defensat que han de formar part de la
solució. El Ter ha de continuar aportant una part del seu recurs a les
comarques de Barcelona però d’una forma sostenible, justa i
proporcional a les aportacions de tot el país.
• Les comarques gironines no poden hipotecar el seu creixement
perquè se’ls ha desposseït d’un recurs natural per beneficiar a altres
territoris.
• Per damunt de tot, s’ha de salvaguardar la vida del riu, la qualitat de
la seva aigua i dels seus hàbitats naturals. Tot això es dóna quan hi ha
uns cabals mínims que permetin el normal desenvolupament del riu.
• Necessitat d’un nou marc de regulació que defensi el riu.

PUNTS BÀSICS DEL PACTE DEL TER.
• Calen noves aportacions d’aigua a l’àrea metropolitana per tal de reduir el
transvasament del Ter.
• Cal millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua.
• S’estableix un termini de 10 anys per tal de fer les actuacions previstes i
implementar les noves infraestructures.
• Reducció progressiva del cabal transvasat. Es preveu fer-ho en tres
períodes.
• A partir de 2028 el transvasament ha de ser sostenible. Per aquesta raó
s’han fixat els següents límits:
• - Màxim anual del 30% sobre el volum desembassat al riu.
• - En cap cas el transvasament pot superar els 90Hm3/any.

PRIMER PAS, EN CALEN D’ALTRES
• El Ter continua essent solidari amb el país i la seva aportació al seu
desenvolupament continua essent fonamental.
• El pacte del Ter i les actuacions que comporta ha estat, només, el
primer pas per arribar a una solució global de l’aigua a Catalunya.
• Esperem que l’administració compleixi i faci complir els paràmetres
del pacte. Ens hi va el futur de tots.
• Per garantir el futur del país, cal garantir el subministrament d’aigua
de forma correcta i sostenible.
• Cal un pacte nacional per l’aigua on hi intervinguin tots els territoris i
tots els actors del cicle de l’aigua.

• MOLTES GRÀCIES

