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MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE C’s-PARTIT DE LA 
CIUTADANIA, PP, CUP-CRIDA PER GIRONA, ERC-MES, PSC I CiU DE 
SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL 
ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT. 
 
 
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 
2016-2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que 
estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta a l’estat ecològic del dels rius 
de Catalunya, no només els de les conques internes. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la 
seva preservació i reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a país de 
protegir i defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu 
cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la 
defensa del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells 
comarcals i la Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació 
del seu cabal a través dels embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a 
altres conques internes catalanes, es troba sovint en unes condicions ecològiques 
extremadament precàries al seu pas per les comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del 
territori català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat 
ha servit, com s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per  
contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem 
en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part 
pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de 
les comarques gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el 
benentès que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del 
país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. 
En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals 
de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals 
de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006, per 
d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les 
obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 
166 hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
 
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa 
transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus 
problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les 
al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la 
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida. 
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Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir 
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de 
les entitats i organitzacions a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del 
Conseller de Medi Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir 
paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 
2015 els 115 hm3 com a màxim. 
 
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix 
el sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques 
separadament, de manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades 
per a cada conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan es 
parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats separades, es 
dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI hem de poder aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a 
l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, vigent encara, tot i que també 
incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es 
proposa des de l’ACA. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el 
riu Ter en el transvasament de la seva aigua. 
 

2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci 
del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua 
és Vida de Girona al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes en la redacció 
definitiva d’aquest Pla. 
 

3. Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que 
treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics del 
nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva tasca. 

 
4. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 

d’aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu 
deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat 
ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.  
 

5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 
2008 signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
6. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la 

gestió de totes les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a 
Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació i 
gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans d'interessos 
privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 
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7. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament 

existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un 
accés constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació sobre els 
cabals existents a cada moment; així mateix, augmentar el nombre 
d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals 
afluents. 
 

8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de 
treball a nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que 
tingui la finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al 
conjunt de Catalunya. 
 

9. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al 
Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la 
Plataforma Aigua és Vida de Girona. 
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Girona, 25 de maig del 2016 


