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notícies
Taller de millora del Programa de suport als Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat.

Ja fa vuit anys que l’Àrea de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona va promoure el pro-
jecte de les Agendes 21 Locals a través d’un 
programa de suport a la redacció dels Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 

Un dels aspectes més destacats que s’hi va 
incloure fou la regulació d’usos del sòl no ur-
banitzable. Més endavant, s’ha incorporat el 
projecte de la connectivitat, amb la intenció 
de vetllar per la conservació de la diversitat 
biològica i identitària del territori.

personal i professional, van concretar millores 
en el Programa. Aquest espai de trobada entre 
aquests agents ha permès establir uns criteris 
que es tindran en compte en una nova etapa. El 
valor tècnic afegit l’han aportat els ponents i els 
dinamitzadors dels grups de treball.

Les principals conclusions s’han derivat cap al 
nou escenari territorial per donar viabilitat a la im-
plantació de les accions proposades en els Plans 
d’Acció Local en els àmbits de la participació, el 
seguiment, la connectivitat i el finançament. 

Aspecte general durant una de les ponències Foto: Gorbs Comunicació

Paral·lelament a la redacció d’aquests PALS, en 
l’àmbit internacional, es renoven els compromi-
sos de la Carta d’Aalborg, signada per 140 mu-
nicipis gironins. És en aquest marc que, al mes 
de març, es va organitzar un Taller de millora del 
Programa de suport als Plans d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat, a càrrec de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona i el CILMA.

El taller va reunir responsables polítics, tècnics, 
empresaris i representants de les associacions 
ciutadanes que, a través de la seva experiència 

Un dels grups de treball                                                                 Foto: Gorbs Comunicació

Jornada Construcció sostenible a les comarques gironines
i Assemblea General del CILMA

El dia 20 d’abril de 2007, a la seu del Consell 
Comarcal del Gironès, el CILMA va celebrar 
la seva Assemblea General i, alhora, va or-
ganitzar la jornada Construcció sostenible a 
les comarques gironines.

Prèvia a l’Assemblea es va programar a-
questa jornada, en la qual es va informar de 
la presentació d’un model-esborrany d’orde-

la qual, entre d’altres aspectes, es va apro-
var acceptar les noves sol·licituds d’adhesió, 
els comptes anuals de l’exercici del 2006 i el 
pressupost per a l’any 2007. Durant el trans-
curs de l’Assemblea, es va fer una balanç de 
les actuacions realitzades durant el període 
2003-2007, així com dels objectius i properes 
actuacions del CILMA en el marc de les res-
pectives Comissions de Treball. 

Teresa Mira, exposant l’experiència de l’Ajuntament de Sant Perpètua en la cons-
trucció sostenible d’equipaments municipals Foto: Gorbs Comunicació

nança municipal sobre construcció sosteni-
ble i es va donar a conèixer l’experiència de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
en l’aplicació de criteris ambientals en la 
construcció de diferents equipaments muni-
cipals.

Una vegada acabada aquesta jornada, es va 
celebrar l’Assemblea General del CILMA en 

L’Assemblea General va transcórrer amb normalitat i es van aprovar per unanimitat 
totes les propostes realitzades per la Junta Executiva Foto: Gorbs Comunicació
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notícies
Negociació de millores en el traçat del TGV
Aquests mesos s’ha continuat amb la negociació 
de les millores proposades en el traçat del TGV 
amb la celebració d’una reunió el dia 11 d’abril a 
Madrid, acompanyats de senadors i diputats del 
Congrés, amb el director general de Ferrocarrils, 
Luís de Santiago, per tal de tractar la rectificació 
de traçat al tram de l’entorn del riu Fluvià.

Aquesta rectificació permetria concentrar i orde-
nar en un sol corredor el conjunt d’infraestruc-
tures. Es milloraria el traçat i es minimitzarien 
el radis de curvatura, així com l’afectació pai-
satgística en el territori i s’evitaria la devastació 
d’indrets naturals d’elevat interès com la riera de 
Cassinyola.

Durant aquest mateix mes d’abril s’han en-
viat dossiers amb informació relativa al TGV 
d’aquest tram anteriorment mencionat als 
representants gironins al Senat, al Congrés i 
al Parlament de Catalunya, i també a l’admi-
nistració autonòmica, així com les propostes 
de mesures ambientals compatibles amb les 

obres ja executades del tram internacional, 
que permetrien permeabilitzar el punts més 

crítics i recuperar una espècie prioritària com 
és la tortuga mediterrània. 

La societat civil dóna el seu suport al CILMA Foto: Gorbs Comunicació

Assistència a la reunió
de Red de Redes

Preparatius de la 
Campanya Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i 
Segura 2007
Aquest any la Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura se celebrarà a Catalunya entre 
els dies 22 i 29 de setembre, en el marc de 
la setmana europea sota el lema “Els carrers 
per a tothom”. 

En el marc d’aquesta setmana, els ens locals 
organitzen activitats amb l’objectiu de consci-
enciar l’opinió pública sobre la necessitat d’una 
nova mobilitat que eviti, sempre que hi hagi al-
ternatives, els efectes negatius derivats de l’ús 
inadequat del cotxe. Al llarg de l’any,  els ens 
locals es comprometen a prendre mesures de 
caràcter permanent en mobilitat i sovint apro-
fiten aquesta setmana per inaugurar-les. En la 
convocatòria d’aquest any es pretén que els ens 
locals concentrin els seus missatges i esforços 
al voltant de quatre o cinc activitats organitza-
des conjuntament durant aquests dies.

Al web www.mobilityweek-europe.org es pot 
accedir a més informació de la convocatòria 
europea.

És per aquest motiu que, el passat 17 de juliol, 
a Barcelona es va celebrar un seminari tècnic 
per concretar quines són aquestes activitats 
conjuntes (aplicatiu de mobilitat personalitzat 
per als webs dels ajuntaments, passejada 
contra el canvi climàtic, etc.), que es propo-
sen per la Comissió Institucional de la SMSS 
a Catalunya 

Portal ecourban.

En la reunió plenària de la Red 
de Redes del 16 de febrer a 
Barcelona es va tractar el des-
envolupament de l’Estratègia de 
Sostenibilitat Urbana i Local i de 
l’elaboració d’indicadors lligats 
a l’Estratègia de Medi Ambient 
Urbà. En aquest sentit, es va 
tractar de la constitució d’un 
grup de treball per a l’elaboració 
dels indicadors de seguiment i 
activitat.

També es van repassar altres 
temes, com la nova legislació de 
soroll, aire i certificació energè-
tica d’edificis i de la participació 
en la V Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, or-
ganitzada per l’ICLEI a Sevilla, 
entre el 21 i el 24 de març. En 
aquest sentit, es va decidir que 
s’hi presentaria l’estratègia i el 
portal del coneixement que s’hi 
relaciona (www.ecourban.net).
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Si hagués d’explicar què és la NCA hauria de pre-
guntar-ho a Javier Martínez i Gil, creador del con-
cepte, i aquest bon amic em diria que no pot do-
nar una definició d’enciclopèdia, que la NCA s’ha 
d’entendre com una filosofia, com un metaobjectiu 
que té diverses manifestacions segons el context, 
el caràcter diferencial o distintiu que, per contra 
del model econòmic dominant, és la seva exaltació 
dels valors intangibles de l’aigua: espirituals, emo-
cionals, estètics, lúdics i d’identitat.

Per això, intentaré explicar com va sorgir tot aquest 
moviment per una nova cultura de l’aigua, alguns 
objectius i casos pràctics. Amb això i el sentit comú, 
considero que tindreu la suficient informació per 
poder diferenciar què és i què no és NCA.

La Fundació Nova Cultura de l’Aigua (FNCA) es va 
constituir com a conseqüència del moviment de 
reflexió i debat induït pel I Congrés Ibèric sobre 
Gestió i Planificació de l’Aigua (Saragossa, 1998). 
Ja feia anys que en el context acadèmic s’estava 
gestant el llevat crític que duria a formar la FNCA. 
Des del món acadèmic es veia que la vella polí-
tica hidràulica, centrada en grans obres hidràu-
liques com els transvasaments i embassaments, 
portaven més perjudicis que guanys. Cada vega-
da eren més els desplaçats com a conseqüèn-
cia de la inundació indiscriminada de pobles, la 
contaminació de les aigües, el convertir rius en 
canals, els usos d’aigua desvinculats al territori 
i un llarg etcètera. A més, en altres països com 
els Estats Units, es demostrava que és molt més 
eficient econòmicament (amb una visió purament 
crematística), conservar els ecosistemes hídrics 
que destrossar-los. En uns temps en què es de-
batia la sostenibilitat (Cimera de la Terra de Río 
de Janeiro, 1992) no podia ser que amb l’aigua 
encara imperessin concepcions totalment antro-
pocèntriques i que aquesta fos gestionada com 
un canal de H2O.

Però el moviment per la NCA no té precedents, 
per què? Perquè és fruit de l’intercanvi i del tre-
ball entre els moviments socials i científics. Tot el 
que hem aconseguit és mèrit de manifestacions, 
estudis, xerrades, pancartes, taules rodones, 
debats, assemblees, etc. L’èxit està en què hem 
sabut crear un espiral en el qual els arguments es 
gesten, es propaguen i es retroalimenten als lo-
cals, als laboratoris, al carrer i a les biblioteques.
Gràcies al treball coordinat ara tenim, per exem-
ple, la Directiva Marc de l’Aigua (no m’hi estendré 

perquè hi ha un article en el mateix butlletí que 
en parla), i la derogació del gran transvasament 
de l’Ebre, però encara ens queda molta feina per 
deixar enrere la vella política de l’aigua. Queda 
l’annex 2 d’obres del PHN, considerat d’interès 
general, que executa una multitud d’obres i pro-
jectes centrats en embassaments (grans i petits) 
i en 500.000 noves hectàrees de regadius (de les 
quals 300.000 estan en fase molt avançada); que 
us vaig a contar a vosaltres de la contaminació 
per nitrats; l’agrobusiness continua menjant-se 
els petits productors agrícoles a tot el mediter-
rani; estem basant l’economia en el turisme de 
masses i jo em pregunto què passarà quan, a 
causa del canvi climàtic, augmenti la tempera-
tura i aquest ja no sigui un destí turístic, en què 
basarem la nostra economia? Per tant, la nova 
cultura de l’aigua no ha de ser un apèndix, sinó 
una constant en totes les àrees, d’aquí el debat 
que, per mantenir els ecosistemes hídrics vius, 
cal que ens qüestionem, entre d’altres, el model 
de planificació territorial.

Però hi ha hagut un triomf, potser menys vistós 
però perdurable, el debat d’arrel social. S’han 
posat damunt la taula els diferents nivells de 
percepció de l’aigua i, per tant, de la seva ges-
tió. Mentre la vella política de l’aigua es basava 
en un nivell hidràulic, hem anat més enllà i ara 
es plantegen el nivell hidrològic, ecosistèmic i 
holístic. Així doncs, i a grans trets, podem inter-
pretar un riu com un canal d’H2O; com un curs 
d’aigua que té uns equilibris fisicoquímics i que 
forma part d’un cicle hidrològic; a més a més, que 

té unes funcions dins l’ecosistema, de les quals 
en depenen els organismes vius; i l’últim nivell, 
l’holístic o humanista, que defensa la FNCA i en 
el qual l’aigua és considerada un patrimoni, de 
la mateixa manera que, com els patrimonis his-
tòrics, conservem i gaudim visitant les catedrals, 
perquè no passa el mateix amb els rius? Aquest 
nivell proposa que els ecosistemes hídrics siguin 
gestionats seguint consideracions ètiques, ja que 
del seu bon estat en depenen la salut i el benestar 
de tots els éssers vius, també la dels humans.
D’aquesta visió holística, se’n deriven les priori-
tats en la seva gestió, que ens explica molt cla-
rament Pedro Arrojo en el seu llibre “El reto ético 
de la nueva cultura del agua. Funciones, valores 
y derechos en Juego” (2006), on ressalta que cal 
una nova ètica en la gestió de les aigües. Quan 
parlem d’aigua en termes genèrics, malgrat que 
l’aigua tingui una composició química ben defini-
da, podem caure fàcilment en el parany d’obviar 
el més rellevant, les múltiples funcions de l’aigua 
i els valors i categories ètiques que en depenen. 
La Declaració Europea per una Nova Cultura de 
l’Aigua, firmada a Madrid a principis del 2005 per 
cent científics dels diversos països de la Unió Eu-
ropea, proposa establir quatre categories: 

L’aigua–ciutadania (com denomina Germán 
Bastida, aigua benestar): aigua per a activi-
tats d’interès general, en funcions de salut i 
de cohesió social, com els serveis d’abasta-
ment i sanejament, que s’hauria de situar en un 
segon nivell de prioritat, en connexió amb els 
drets socials de ciutadania i d’interès general 

•

reportatge
A la Casa de l’Aigua parlem de Nova Cultura de l’Aigua
Sentir parlar a la plaça, al mercat o a un cafè sobre l’estalvi, valor, qualitat o preu de l’aigua i, fins i tot, de Nova 
Cultura de l’Aigua (NCA), no és un fet estrany, almenys, en el context de les Terres de l’Ebre.

Foto: Casa de l’Aigua
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reportatge
de la societat. Com senyala Bastida, a l’àmbit 
domèstic aquest ús inclouria el malbaratament 
dels nostres inodors amb aigua (un terç del 
consum de la llar i el que més contamina), i la 
resta d’usos domèstics com la neteja de casa i 
rentar la roba. Com a dotació de consens, per 
aquest nivell ens referim a consums d’uns 100 
l/habitant/dia.
L’aigua–negoci: aigua per al creixement eco-
nòmic, lligada a activitats econòmiques, legí-
times en un tercer nivell de prioritat, essent 
injustificable èticament per a aquests usos 
que es qüestionin drets i funcions de les cate-
gories anteriors.
L’aigua–delicte: aigua per a negocis il·legítims, 
en usos productius que, fins i tot al marge de la 
llei, tenen impactes com extraccions abusives 
de rius i aqüífers, abocaments contaminants o 
altres circumstàncies socialment inaccepta-
bles. Aquests usos simplement s’han d’evitar 
i cal perseguir-los mitjançant l’aplicació rigo-
rosa de la llei.

La Fundació Nova Cultura de l’Aigua, que té com 
a àmbit d’actuació la Península Ibèrica, però que 
a la pràctica ha anat establint xarxes intraconti-
nentals, té diversos projectes funcionant (podeu 
consultar la web www.unizar.es/fnca), entre les 
quals hi ha la Casa de l’Aigua.

La Casa de l’Aigua, que es va posar en marxa el 
22 de març (dia mundial de l’aigua) de 2005 està 
ubicada a Tortosa i es defineix com una seu de 
divulgació i intercanvi científic de la FNCA. Es tre-
balla per a la sensibilització ambiental dels valors 
de la Nova Cultura de l’Aigua a través d’activitats 
entre les quals hi ha jornades, debats, cinefòrums, 
exposicions, xerrades i baixades en piragües. Els 
objectius de les activitats tenen un caràcter mul-
tidisciplinar, des de les quals es pretén arribar a 
una reformulació de la percepció dels nostres rius 
i altres masses d’aigua tals com l’emocionalitat i el 
descobriment de la riquesa ecològica, a les quals 
donen eines de gestió per tenir present aquesta 
nova política de l’aigua que s’incorpora dins l’am-
pli concepte de NCA. També es duen a terme di-
versos programes i projectes, sobretot en l’àmbit 
català. Per exemple, la Declaració de Tortosa per 
una nova cultura de l’aigua a la Conca de l’Ebre, 
el Projecte d’Estalvi d’Aigua a les Terres de l’Ebre 
i La Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre (CSTE). 

La Casa de l’Aigua té un Consell Assessor format 
per diverses entitats del territori i obert, entre 
d’altres a ajuntaments, consells comarcals, em-
preses, sindicats, ong i plataformes ciutadanes i 
diputacions. Aquest Consell és un espai indepen-
dent i transparent on ens trobem persones que 

•

•

treballem en àmbits molt diferents però que tots 
i totes tenim inquietuds pel que fa a la gestió de 
les aigües. 

La Declaració de Tortosa per una nova cultura de 
l’aigua a la Conca de l’Ebre es un document que 
van propulsar la FNCA i l’Ajuntament de Tortosa 
amb l’objectiu que s’hi adherissin els municipis 
ebrencs i així establir una xarxa de municipis 
per portar a terme iniciatives per a una nova 
cultura de l’aigua. El format és una llista de di-
vuit acords entre els quals hi ha la recuperació 
de les riberes fluvials; col·laborar en projectes 
ciutadans en marxa (com projecte rius); revisar 
els abocaments als rius; revisar l’estat de la 
xarxa urbana d’abastament; impulsar un model 
de gestió dels serveis d’aigües de caràcter par-
ticipatiu i promoure la recuperació d’espais de 
banys tradicionals. A partir de la seva signatura, 
s’intenta que els municipis desenvolupin projec-
tes específics seguint la filosofia de l’acord, com 
per exemple, el projecte d’estalvi d’aigua a les 
Terres de l’Ebre.

Membres de la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
van proposar que la Casa de l’Aigua desenvolu-
pés un projecte d’estalvi d’aigua. Aquesta inicia-
tiva fou acceptada pel consell ràpidament, ja que, 
mentre les Terres de l’Ebre som un exemple pel 
que fa a la defensa de la nova cultura de l’aigua, 
alhora també som un exemple a no seguir pel que 
fa a la gestió de les aigües urbanes. Hem vist que, 
si volem recuperar i millorar en tot el possible els 
cicles de l’aigua a la natura, hem de donar-hi la 
màxima importància a aquest recurs en tots els 
seus àmbits.

El projecte d’estalvi que proposem, malgrat que 
pretén aplicar-se primer a l’àmbit urbà per diver-
sos motius entre els quals hi ha la menor dificul-

tat, la major experiència i la funció de pedagogia 
social, té com a objectiu aplicar la mateixa meto-
dologia en l’àmbit agrícola i industrial, sobretot si 
es té en compte que, en un context agrícola com 
el nostre, més del 80% de l’aigua s’empra a l’agri-
cultura.

El projecte s’estructura en tres fases: diagnosi, 
plans d’acció i document síntesi. Però cal ressal-
tar una sèrie de peculiaritats: en totes les fases hi 
ha el component social, és a dir, la diagnosi tindrà 
dades tècniques del cicle de l’aigua urbà i dades 
de percepció dels grups de treball i de la ciuta-
dania sectoritzats per barris; els plans d’acció es 
determinaran en els tres grups de treball: ciuta-
dania, gestió-legislació i educació ambiental; i 
una vegada aprovada la diagnosi, que té entre 
els seus objectius la redacció d’una ordenança 
municipal sobre estalvi d’aigua, es crearà un cen-
tre assessor a la Casa de l’Aigua per a la seva 
aplicació.

La CSTE és un procés participatiu multidisciplinar 
creat per la redacció del Pla Integral de Protecció 
del Delta de l’Ebre on hi participa una xarxa àm-
plia de grups socials, tots ells experts en la zona 
Delta de l’Ebre i on es debat el seu futur. La Co-
missió s’estructura en sis grups de treball: model 
agronòmic sostenible i activitats econòmiques i 
fluxos d’aigua; cabals ambientals; subsidència i 
regressió; corredors biològics; qualitat de l’aigua 
i hàbitat físic dels ecosistemes; i, finalment, xarxa 
d’indicadors ambientals. El treball realitzat podrà 
incorporar-se al pla de mesures de la DMA, de-
manda del futur Pla Hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de l’Ebre.

Inés Masip Curto
Coordinadora de la Casa de l’Aigua

casaigua.fnca@unizar.es

Foto: Casa de l’Aigua



cilma

10.

opinió
L’estat ecològic del riu Ter:
les conseqüències d’un transvasament abusiu

Sabem que no som els primers de posar-ho sobre 
la taula i, esperem-ho, tampoc no serem els últims. 
Des de La Comissió del Ter de l’Ateneu estem 
continuant la tasca de moltes organitzacions i per-
sones que, en un moment o altre de la seva vida, 
s’han plantejat com és que pot existir un transva-
sament d’aigua tan constant, d’una magnitud tan 
gran que en algunes èpoques de l’any deixa el 
riu Ter al seu pas per Girona gairebé sec i, alhora, 
que sigui tan ignorat socialment, tan desconegut, 
tan involuntàriament acceptat. Especialment a 
Francesc Ferrer i Gironès (que va abanderar fins 
fa poc la “lluita pel Ter”) però també a molts altres 
regidors, parlamentaris i senadors que en algun 
moment o altre se n’han preocupat, hem d’agrair 
que ens precedissin en aquesta tasca.

De fet, el problema del nostre riu podria semblar 
hidrològic, gairebé quantitatiu o numèric; però l’ar-
rel neix força més enllà: si el Ter ha estat durant 
molt de temps un eix vertebrador de comunitats 
humanes que hi tenen un cert grau d’interacció, 
actualment les comunitats que viuen al seu redós 
no viuen el riu com antany i ja hi ha poca gent que 
visqui del riu. Segurament el riu s’ha convertit en 
un element merament paisatgístic i, a les ciutats, 
tal vegada, ni això. Encara que la societat pugui 
haver capgirat l’esquena al riu, aquest continua 
essent allà i cal veure quins punts de contacte ro-
manen entre les persones i el riu. És per això que 
reivindiquem una regió del Ter identificada pel seu 
riu, que se’l senti i faci seu i que, en conseqüència, 
es preocupi per les seves afeccions1.

Precisament La Comissió del Ter és un grup de 
treball que va néixer preocupat per les afeccions 
observades al riu Ter en anys recents. Va decidir 
recollir informació sobre el seu estat, especial-
ment entre Girona i la seva desembocadura, per 
divulgar-la entre la ciutadania i crear un estat 
d’opinió a l’entorn d’un tema totalment descone-
gut. Sovint ens movíem per intuïcions fonamenta-
des, però abans de crear la Comissió del Ter dis-
posàvem de poques dades que donessin suport a 
les nostres tesis. Vam creure necessari articular 
un discurs objectiu, sobre la base de les dades 
públiques, tot i que sovint, no publicades, i acces-
sibles, si més no sobre el paper a tothom. D’altra 
banda, no podem amagar (i més tard les dades 
ens han donat la raó) que actuàvem moguts per 
la convicció que la Llei de l’any 1959 sovint no es 
compleix; que cal un augment del cabal circulant 
si pretenem assolir els objectius de la Directiva 
Marc de l’Aigua de la UE; i que la majoria de dis-
funcions de l’estat ecològic del riu tenen una re-
lació directa amb l’estrès ambiental que pateix, 
és a dir, amb la gran extracció de cabals que, en-
lloc de seguir aigües avall del Pasteral, acaben 
desembocant a l’àrea urbana de Barcelona. Tot 
aquest conjunt de dades ha estat l’ànima de la 
campanya de reivindicació d’aquest riu “TERRI-
TORI TER: dels Pirineus a l’Empordà” i l’hem do-
nat a conèixer primer en una presentació al local 
de l’Ateneu; més tard a les terceres Jornades de 
Medi Natural, sota el títol: “Una diagnosi sobre 
l’estat del riu Ter”, i últimament també a través 
d’articles de premsa. Aquest article d’opinió 

pretén ser una altra baula d’aquesta cadena de 
complicitats que estem teixint.

Els principals problemes que darrerament s’ob-
serven al riu Ter (si més no, al seu pas per Girona), 
tenen una relació força directa amb la manca de 
cabal del riu, o s’agreugen com a conseqüència 
d’aquest fenomen. La insuficiència dels cabals 
circulants parteix, legalment, de la controvertida 
derivació que es regulà amb la Llei d’11 de maig 
de 1959. Aquesta normativa, coneguda com a Llei 
del Ter, preveia una concessió de fins a 8 m3/s 
d’abastament a Barcelona i la seva àrea d’influ-
ència, condicionada al fet que la demanda de la 
demarcació de Girona quedés coberta, la qual 
cosa significava que es respectessin les deman-
des dels abastaments de la ciutat de Girona, de 
la Costa Brava centre i que el cabal del riu Ter 
al seu pas per la nostra ciutat estigués per so-
bre dels 3 m3/s. Posteriorment, la Llei d’Aigües de 
1985 va establir una prelació d’usos que priorit-
zava l’abastament potable per sobre de la resta 
d’usos: indústries de poc consum i situades en 
nuclis de població i connectades a la xarxa muni-
cipal; regadius i usos agraris; usos industrials per 
a la producció d’energia elèctrica; altres usos 
industrials no inclosos en els apartats anteriors; 
aqüicultura; usos recreatius; navegació i trans-
port aquàtic i, finalment, altres aprofitaments. 
Així, aquesta Llei portada a la pràctica ha acabat 
representant que, una vegada garantit l’abasta-
ment a l’àrea metropolitana de Barcelona, la res-
ta del cabal es repartís entre els usuaris gironins 

El lligam que els gironins mantenim amb el riu Ter respon a raons de veïnatge i als vincles històrics, socials i 
econòmics que al llarg dels segles hi hem anat bastint. Tot i així, encara és força desconeguda la derivació,
excessiva des de molts punts de vista, que des de l’any 1959 se’n fa cap a Barcelona i, no per ser ignorat, 
aquest abús esdevé innocu. Al contrari, la majoria de disfuncions que s’observen al riu Ter aigües avall del 
Pasteral es relacionen amb aquest transvasament, i els efectes nocius de la manca de cabals podrien ser 
alleugerits si es reduís tan sols a la meitat el volum transferit.

El riu Ter a l’alçada del Congost de Sant Julià de Ramis                        Foto: Narcís Rubio El riu Ter a Girona, el passat mes de març de 2006                                    Foto: Albert Ruhí

1 A l’Estat francès moltes estructures administratives es dibuixen i s’identifiquen a partir d’accidents geogràfics, amb un clar predomini fluvial. En són exemples les regions de Bouches-du-Rhône, Lot, Haute-Garonne, Haut-Rhin, Bas-
Rhin, Loir, Loire, Marne o Seine-et-Marne. Aquesta articulació podria semblar purament administrativa, però acaba donant una importància social als rius, redimensionant-los dins la modernitat.
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i que en anys de sequera els àmbits més afectats 
fossin, per aquest ordre, el cabal ecològic i el rec 
agrícola. És a dir, la llei de 1959, però al revés.

També, el nou Pla Sectorial de Cabals de Man-
teniment, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, estableix quins han de ser els cabals 
mínims que ha de portar el riu en les diferents 
èpoques de l’any, així, durant el període d’es-
tiatge (de juliol a setembre), aquests cabals 
han de ser, com a mínim, de 3,68 m3/s; durant 
la primavera (abril i maig), haurien d’arribar als 
5,98 m3/s; i durant la resta de l’any (d’octubre a 
març, a més del mes de juny), haurien de ser 
iguals o superiors als 4,60 m3/s). No obstant 
això, amb les pròpies dades oficials de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) ja es constata, 
d’una banda, que el comportament previst per 
al riu (un riu mediterrani, que hauria de patir un 
eixut estival i uns màxims de cabal a la prima-
vera i la tardor), és exactament a l’inversa del 
que s’observa (figura 1). Evidentment, un riu tan 
gestionat com és el riu Ter, amb embassaments 
i derivacions, presenta un règim que té poc a 
veure amb el d’un riu mediterrani natural. La 
qüestió més paradoxal és, però, que si sovint 
ja no es compleixen els mínims establerts per 
la Llei del Ter (recordem-ho, de 3 m3/s), molt 
menys es poden complir els llindars oscil·lants 
que el Pla de Cabals marca per Girona que són, 
com a mínim, de 3,68 m3/s.

Així, durant anys amb pluviometries inferiors a la 
mitjana no es compleixen durant la major part del 
temps els cabals mínims legalment establerts. 
Durant l’any 2006, a tall d’exemple, només en 5 
dels 12 mesos de l’any es va arribar als 3 m3/s 
de cabal mitjà mensual a l’estació d’aforament 
083R01 (Pont de la Barca) i en el 70% dels dies el 
cabal va ser inferior al mínim establert per l’ACA, 
de 3,68 m3/s (figura 2). Curiosament, és només du-
rant l’estiu que el cabal mitjà mensual del riu Ter 
supera el mínim previst pel Pla de Cabals. Així, du-
rant aquesta època (quan de fet els ecosistemes 
mediterranis estan adaptats a la sequera, i l’eixut 
no representa cap catàstrofe ecològica) l’aigua 
és abundant. En canvi a la primavera, quan real-
ment més aigua necessiten els ecosistemes ripa-
ris (i que coincideix, per exemple, amb el període 
de cria de molts ocells i, per tant, de màxima de-
manda de producció primària i de consumidors), 
s’incompleix no només aquest Pla de Cabals re-
alitzat amb una suposada intenció ambientalista, 
sinó també l’antiga Llei de l’any 1959.

Evidentment, aquesta disfunció no és innòcua i té 
molts efectes paral·lels, a banda dels perjudicis 
directes que ocasiona a la fauna i flora autòcto-
nes, com les mortalitats de peixos que s’observen 

Figura 1. El Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (en vermell) preveu un comportament del riu que, si el 
comparem amb el que presenta actualment (en blau), sembla el seu negatiu. Si en un riu mediterrani esperaríem 
màxims de cabal a la primavera i a la tardor, i mínims a l’estiu i hivern; el Ter es comporta a l’inrevés, com a conse-
qüència de la retenció que fan els embassaments durant les èpoques plujoses i del desembassament estival per 
als cultius de regadiu del Baix Ter. És possible esperar un comportament natural per part d’un riu artificialitzat?

Figura 2. L’any 2006, durant el 70 % dels dies, el cabal va ser inferior al que marca la Llei del Ter. Una 
llei, doncs, que en anys de pluviometria escassa s’incompleix per sistema.

Figura 3. Els índexs biològics de la qualitat de l’aigua (any 2003) també reflecteixen l’efecte de l’EDAR de 
Girona, a partir de Sant Julià de Ramis. Un cabal major aconseguiria diluir, o si més no reduir l’efecte, d’aquestes 
aportacions orgàniques.
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periòdicament, o l’afavoriment d’algunes espèci-
es exòtiques amb comportaments invasius, com 
fou el cas de la petita falguera Azolla durant la 
primavera de l’any 2005. El més greu, però, no són 
aquests fets que fàcilment escandalitzen la po-
blació i surten als mitjans. És molt nociu l’efecte 
multiplicador tant sobre els abocaments puntuals 
com sobre la pol·lució difusa que arriba al riu. En 
haver-hi una capacitat de dilució molt limitada de 
les substàncies contaminants, els efectes sobre 
l’ecosistema es magnifiquen. Tant en termes de 
cabal com de càrrega orgànica, l’abocament 
més important que rep el riu Ter entre el Pasteral 
i la seva desembocadura és el de l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) de Girona. Se-
gurament molts us preguntareu: com pot ser que 
la depuradora comporti una entrada de pol·lució, 
més que no pas, com el seu nom indica, de depu-
ració? La resposta té a veure, d’una banda, amb 
el fet que si no existís l’EDAR l’entrada de conta-
minació al riu seria molt superior, i per l’altra amb 
la capacitat de tractament d’aquesta infraestruc-
tura, que fa temps que treballa per sobre el seu 
límit i acaba essent, en realitat, una gran injecció 
cap al riu de la matèria orgànica i dels nutrients 
que generem els gironins amb la nostra activitat 
diària. Aquest fet és objectiu i contrastat per la 
mateixa ACA i és conscient que aquest impacte 
no s’atenuarà mentre no es materialitzi la seva 
ampliació i la resta d’actuacions projectades. La 
manca de cabals circulants fa que s’agreugi l’im-
pacte d’aquests abocaments, perquè la capacitat 
de dilució de la contaminació és molt limitada. Si 
observem l’evolució de l’índex biològic de qualitat 
de l’aigua (BMWPC, basat en macroinvertebrats) 
entre la Cellera de Ter i la desembocadura del riu, 
veurem com més enllà del municipi de Sant Julià 
de Ramis el riu pertany a la categoria groga, d’ai-
gües contaminades (figura 3).

Cal fer aquesta anàlisi per adonar-se de la mag-
nitud de l’abús que pateix el nostre riu. La xarxa 
d’Aigües del Ter-Llobregat abasteix, des de la 
derivació del Pasteral i passant per la planta 
potabilitzadora de Cardadeu, una gran àrea que 
comprèn no només part de la ciutat de Barcelona 
sinó també l’Anoia, el Baix Llobregat, la Manco-
munitat Penedès-Garraf, el Maresme, Trinitat i 
Fontsanta (Artèria 2400), el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental. Evidentment, hi ha usos indiscu-
tibles que, des d’un punt de vista de sentit comú, 
han de prevaldre sobre qualsevol criteri ecolò-
gic. Ara bé, considerem injusta la càrrega que 
pateix el riu Ter, el petit riu del nord de Catalunya, 
en haver de sufragar el consum d’una àrea tan 
gran. Les solucions són diverses i possibles, tot i 
que cal que siguin els líders tècnics i polítics (no 
pas els qui posem una situació problemàtica ob-
jectiva sobre la taula), els qui les proposin i exe-

cutin. En qualsevol cas, sembla evident que des 
de l’Administració, però també tots i cadascun de 
nosaltres, des de la responsabilitat que ens per-
toca com a gironins, cal millorar l’estat ecològic 
d’aquest riu que és, i hauria de ser encara molt 
més, ben nostre. Això passa necessàriament per 
recuperar per al riu uns cabals ecològics de què 
actualment no disposa (la proposta de l’Ateneu 
és reduir a la meitat la derivació que se’n fa cap 
a Barcelona), i per atenuar l’impacte que repre-
senta l’abocament de l’EDAR de Girona, posant 
en marxa la seva ampliació. Per tant, demanem a 
les institucions que posin els mitjans necessaris 
per a l’assoliment dels objectius de La Directiva 
Marc de l’Aigua de La Unió Europea, per tal que 
els gironins puguin tornar a gaudir, sense reser-
ves, del seu “nostre” principal riu.

Després de la campanya que hem iniciat (a 
base de xerrades informatives, de l’edició de 

postals i l’assessorament dels reportatges 
que ha publicat la premsa local), la ponència 
a les terceres Jornades de Medi Natural a 
Girona (la recollida de signatures i mocions a 
favor de la nostra campanya), la feina conti-
nua. És per això que us animem a acabar-vos 
d’informar d’aquesta problemàtica (a la nos-
tra web hi trobareu totes les dades que hem 
pogut aconseguir) i a posar-vos en contacte 
amb nosaltres per col·laborar amb La Comis-
sió del Ter. Amb el temps al nostre costat, es-
tem segurs que aconseguirem que riu el Ter 
torni a dur l’aigua que legalment i ecològica-
ment li correspon.

Albert Ruhí i Vidal
Lluís Sala i Genoher

Ateneu Juvenil, Cultural 
i Naturalista de Girona

Invasió d’Azolla filliculoides al riu Ter, la primavera del 2005. L’estancament de l’aigua per la manca de cabals 
circulants va facilitar que es formés una gran pel·lícula d’aquesta falguera, que va limitar l’arribada de llum i, per 
tant, producció d’oxigen a l’aigua, i la mort de molts peixos i amfibis.                                                      Foto: Lluís Sala

Una de les 12 000 postals gratuïtes que s’han repartit per Girona, per donar a conèixer la campanya a favor del 
retorn de cabals al riu Ter.
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El Consorci Alba-Ter és un ens su-
pramunicipal que impulsa de ma-
nera global accions de cohesió, 
preservació, sostenibilitat i dinamit-
zació a l’espai fluvial dels rius Ter i 
Freser. 

Agrupa un total de 46 ajuntaments, principal-
ment municipis riberencs dels rius Ter i Freser 
i 5 consells comarcals. Compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i la Diputació 
de Girona. En termes de població, El Consorci 
Alba-Ter, representa un 91,2% de la població 
de la riba dels rius Ter i Freser i al 55,35% de la 
població total de la conca fluvial del Ter. 

Els orígens

El Consorci es va constituir el desembre de 1998 
amb la finalitat de gestionar el Projecte Alba-
Ter/Ave (1997-2001), un projecte cofinançat pel 
Programa TERRA de la UE (article 10, FEDER). 

L’herència més important d’aquest projecte 
ha estat la implantació d’un Sistema d’In-
formació Geogràfica del territori del Ter i un 
Pla d’Ordenació Integral del Riu Ter (POIRT) 
seguint els criteris de sostenibilitat i plani-
ficació estratègica definits en l’Estratègia 
Territorial Europea (ETE). De fet, les línies 
estratègies definides en el POIRT es van co-
mençar a implantar el 2001.

Aquestes línies estratègiques són: 

Impulsar el desenvolupament territorial 
des de la iniciativa local.

•

Consolidar el Consorci Alba-Ter com a 
organisme de referència en l’ordenació 
territorial de la conca del Ter.
Aconseguir la cohesió del territori utilit-
zant el riu com a eix d’unió.
Valoritzar el patrimoni natural i el patrimo-
ni cultural vinculat als usos tradicionals 
de l’aigua.
Desenvolupar les potencialitats del territori.

Així doncs, des de 2001, el Consorci Alba-Ter 
treballa per tal de mobilitzar recursos eco-
nòmics que permetin executar actuacions 
en el territori que configura l’àmbit fluvial 
del Ter. L’existència del Consorci Alba-Ter és 
una oportunitat per aconseguir una ordena-
ció global i integral del riu Ter com a eix ver-
tebrador de tot un territori ric i heterogeni. 

•

•

•

•

Els eixos de treball

El Consorci Alba-Ter s’organitza en 4 àrees 
de treball: àrea de patrimoni natural, àrea de 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’ai-
gua, àrea de promoció econòmica i turisme i 
àrea de comunicació i sensibilització. 

L’àrea de patrimoni natural treballa per 
convertir l’ecosistema fluvial del Ter en un 
corredor ecològic. Actualment, desenvo-
lupa un projecte de recuperació d’espais 
naturals riberencs emblemàtics públics i 
privats basat en la restauració fluvial de 
ribes (sobretot en l’eliminació de vegeta-
ció al·lòctona invasora) i condicionament 
per a l’ús públic racional i sostenible en 
alguns casos.  

El Consorci Alba-Ter: una aposta de cohesió territorial, desenvolupament 
econòmic i sostenibilitat a la conca fluvial del riu Ter des de la iniciativa local

Foto: Consorci Alba-Ter Foto: Consorci Alba-Ter

Foto: Consorci Alba-Ter
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parc i en el qual s’alimenta indirectament a la 
riera de Tossa amb una aigua de gran qualitat 
(Figura 8) a través de la bassa del parc.

El tercer grup d’usos per ordre d’importància 
és el subministrament per al reg de camps 
de golf. A data d’avui (juny de 2007), tots els 
camps de golf de la Costa Brava, excepte un 
que preveu fer-ho dins d’aquest mateix any, 
utilitzen l’aigua regenerada per al reg de les 
seves instal·lacions.

El sector amb un major potencial de creixement 
és el reg agrícola. Amb les experiències posi-
tives de comunitats de regants a Castell d’Aro, 
Solius (Santa Cristina d’Aro) (Figura 9), Blanes 
i Torroella de Montgrí, i del reg de vinyes a 
Garbet (Colera) (Figura 10), és d’esperar que 
d’altres agricultors s’interessin per poder dis-
posar d’un recurs que fa que la seva producció 
sigui independent de la climatologia. Les fortes 
inversions que cal fer per al transport i emma-
gatzematge de l’aigua i la limitació del recurs 
són frens per al seu desenvolupament de ma-
nera generalitzada, però en aquells indrets on 
la conjuntura ho faci factible l’aigua regenera-
da serà un recurs de gran vàlua no sols per a 
l’agricultura en si, sinó també per a la preser-
vació d’uns paisatges i d’una manera de viure 
que desapareix a velocitat de vertigen. 

El sector amb un menor consum fins al moment 
és el dels usos urbans no potables. Les fortes 
inversions que requereix la distribució de l’ai-
gua, la dispersió dels punts de consum, princi-
palment jardins municipals, i els petits volums 
que representen l’aigua captada pels bombers 
o per a la neteja viària faran que aquest ús 
sempre presenti uns volums inferiors compa-
rats amb la resta. No obstant, per a alguns mu-

nicipis amb una evident limitació de recursos 
hídrics (Portbou, Port de la Selva), aquests es-
talvis signifiquen un augment de la garantia de 
l’abastament potable, en poder atendre aques-
tes demandes amb una aigua que no disminu-
eix les reserves disponibles. 

Però no sols els municipis amb limitació de re-
cursos per a l’abastament potable han apostat 
per la potenciació de la reutilització de l’aigua 
per als usos urbans no potables. Tossa de Mar 
i Lloret de Mar, que tenen el que es pot con-
siderar la columna vertebral de la seva xarxa 

Figura 3. Distribució de l’aigua regenerada produïda l’any 2006 segons els usos als 
quals ha estat destinada.

Figura 4. Detall de l’aigua regenerada emprada per a la recàrrega superficial de 
l’aqüífer de la baixa Tordera. Foto presa el 7 de juliol de 2005, quan el 100% del 
cabal era aigua regenerada Foto: Consorci de la Costa Brava

Figures 5 i 6. Vista general de l’Estany Europa (llacuna del sistema d’aiguamolls construïts d’Empuriabrava), 4 
abril 2006 (esquerra) i detall de l’aigua de sortida del sistema d’aiguamolls construïts d’Empuriabrava, 4 abril 
2006 (dreta)                                                                                                                     Fotos: Consorci de la Costa Brava

Figures 7 i 8. Vista general del Parc de Sa Riera, 12 juny 2007 (esquerra) i detall de l’aigua aportada a la riera de 
Tossa (seca aigües amunt del Parc de Sa Riera), 12 juny 2007 (dreta)                             Fotos: Consorci de la Costa Brava
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municipal d’aigua regenerada en servei des de 
la primavera de 2007, han optat també per des-
envolupar aquest recurs no per manca d’aigua 
sinó com a forma d’estalvi conjunt d’aigua i 
energia. Ambdues poblacions s’abasteixen en 
bona part de la planta desalinitzadora de Bla-
nes, de manera que al cost energètic del pro-
pi procés de desalinització cal afegir-hi el del 
transport des d’aquest terme municipal fins als 
dipòsits d’aigua potable de Lloret de Mar i de 
Tossa de Mar. 

En el cas d’aquest darrer municipi, el més 
desfavorable per ser el que es troba més 
allunyat del punt de producció, l’estimació 
del cost energètic de l’aigua desalinitzada és 
d’uns 5,5 kWh/m3, entre 8 i 10 vegades més 
gran que el de l’aigua subterrània dels pous 
locals (la més econòmica, però insuficient) i 
que la dels pous del tram baix del riu Tordera, 
ubicats en el municipi de Tordera (Figura 11). 
És en aquest marc on esdevé interessant el 
desenvolupament d’un nou recurs local, l’ai-
gua regenerada, a partir d’una aigua depu-
rada que d’altra forma seria abocada al mar. 
Per un cost energètic estimat en 0,6 kWh/m3,
també quasi 10 vegades inferior al de l’aigua 
desalinitzada, el municipi de Tossa de Mar 
disposa d’una aigua segura i de qualitat su-
ficient per a la neteja viària, el reg de jardins, 
la recuperació d’espais com el Parc de Sa 
Riera, la revegetació de la pròpia riera en el 
seu tram urbà o l’arranjament de la jardineria 
de la Vila Vella (Figura 12). A Lloret de Mar, 
l’ús inicial de l’aigua regenerada ha estat el 
reg dels jardins de Santa Clotilde, una de les 
zones més emblemàtiques del municipi (Figu-
ra 13). Cobrir aquestes demandes sense una 
aigua de baix cost energètic i que no com-
prometés l’abastament municipal hauria estat 
una tasca no solament més cara, sinó potser 
també en algun cas impossible. 

En resum, l’aigua regenerada és un nou re-
curs de gran vàlua en determinades zones, 
especialment allà on la manca d’aigua en de-
terminades èpoques de l’any és notable, i/o en 
aquelles zones on el cost energètic de l’aigua 
potable és elevat. Els tractaments de regene-
ració aplicats produeixen una aigua amb una 
qualitat sanitària similar a la de l’aigua potable, 
de manera que la seva aplicació per a usos no 
potables esdevé una activitat totalment segura 
des del punt de vista microbiològic. En l’àmbit 
de la Costa Brava aquesta activitat es va ini-
ciar l’any 1989 i des d’aleshores s’ha produït 
un creixement important, tant pel volum d’ai-
gua produït com per la millora de la qualitat de 
l’aigua subministrada. La recerca aplicada que 

es realitza en col·laboració amb diferents uni-
versitats permet seguir millorant tant els pro-
cessos de regeneració com els d’aplicació de 
l’aigua regenerada als diferents usos existents 
en la zona.

Figures 9 i 10. Reg de blat de moro a Solius (28 de juny de 2006) (esquerra) i plantació de vinya regada amb aigua 
regenerada a Garbet (Colera) (dreta) l’any 2003 Fotos: Consorci de la Costa Brava

Figura 11. Comparació del cost energètic de les diferents fonts d’aigua a disposició del municipi de Tossa de Mar.

Figures 12 i 13. Hidrant d’aigua regenerada a la Vila Vella de Tossa de Mar (12 de juny de 2007) (esquerra) i reg amb aigua 
regenerada dels Jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar (dreta) (12 de juny de 2007)             Fotos: Consorci de la Costa Brava

Manel Serra i Lluís Sala
Consorci de la Costa Brava

mserra@ccbgi.org
lsala@ccbgi.org
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legislació i normatives

El cicle de l’aigua
La física ja fa anys que ens ha ensenyat les 
voltes que dóna l’aigua des que s’evapora fins 
que, d’una o altra manera, torna al mar. En la 
fase terrestre, el conjunt dels éssers vius que 
hi habitem, la retenim, en fem ús per a moltes 
coses i, en definitiva, d’això en depèn la vida i 
l’activitat social i econòmica.

La Directiva Marc de l’Aigua (DMA) planteja la 
necessitat de superar la visió utilitarista a curt 
termini, en la qual prenem l’aigua, la usem i la 
llancem. Per això, es proposa considerar totes 
les fases del cicle de l’aigua (superficial i sub-
terrània, de valor econòmic i de valor ambien-
tal), i buscar l’equilibri entre les extraccions i 
els diferents usos, d’una banda, i el respecte 
als ecosistemes que depenen de l’aigua i als 
mecanismes que en possibiliten el cicle.

En definitiva, s’assumeix que els sistemes 
hídrics s’han de conservar en bon estat 
ecològic i es defineixen els criteris de me-
sura d’aquest estat.

També s’assumeix que la societat altera 
les condicions dels sistemes naturals, ja 
sigui per extracció d’aigua, introducció 
de substàncies estranyes o alteració de 
les condicions de funcionament. En con-
seqüència es fixen criteris per fer com-
patibles els usos associats a l’aigua i a la 
preservació del medi hídric.

En definitiva, la DMA és l’instrument per 
a la definició de les polítiques de l’aigua 
i coordinar-les amb la resta de polítiques 
dels estats membres. Ja no es tracta tan 
sols de satisfer les demandes d’aigua, 
sinó de fer-les compatibles amb les ne-
cessitats del medi: d’aquí es dedueixen 
límits a l’extracció, límits a la introducció 
de substàncies, i límits a l’alteració física 
dels sistemes naturals.

La DMA obliga, amb calendaris concrets, 
a la redacció i aprovació de plans de 
gestió que la interpretin i adaptin a cada 

cas. Aquest procés vol ser participatiu de tots 
aquests agents institucionals i socials que tin-
guin responsabilitats i interessos en relació 
amb l’aigua en algun aspecte. L’objectiu final 
és el 2015, l’assoliment del bon estat ecològic 
de les masses d’aigua comunitàries.

Els costos associats 
i el seu finançament
Els costos del cicle de l’aigua han aparegut 
progressivament a mesura que la societat s’ha 
fet més complexa, més conscient i més rica. 
L’abastament, el clavegueram i el sanejament 
han anat trobant encaixos encara insuficients, 
alguns com a serveis sotmesos a preu i altres 
per la via fiscal. Quan la DMA estableix crite-
ris per definir el bon estat ecològic planteja 
condicions amb conseqüències econòmiques 

La Directiva Marc de l’Aigua

que van més enllà. Es dibuixa un escenari en el 
qual cal considerar diferents costos:

• El cost d’obtenció del recurs (i el dels serveis 
associats).
• El cost romanent del recurs, és a dir, de les 
mesures per evitar la degradació del recurs no 
extret.
• El cost ambiental, és a dir, el que s’ha d’afron-
tar per assolir els objectius establerts per la 
DMA.

L’anàlisi de costos s’ha d’acompanyar amb 
les propostes de finançament. El criteri “qui 
contamina paga” s’ha anat substituint per 
“qui degrada paga”, entenent la degradació 
com a multifactorial: tant pot ser per extrac-
ció, com per contaminació o com per altera-
cions funcionals. 

No es coneixen avaluacions formals del 
cost d’aplicació de la DMA. No obstant, 
les diferents aproximacions efectuades 
suggereixen que la repercussió sobre el 
m3 d’aigua pot multiplicar el preu actual 
per tres.

Tampoc no serà senzill evolucionar de 
l’actual política de subvencions que amb 
més o menys grau reben alguns sectors, 
a l’aplicació progressiva dels costos re-
als als usuaris de l’aigua. Els reptes són 
molt grans i molt urgents.

Joan Gaya

Aprovada el desembre de 2000, aporta una visió integrada del cicle de l’aigua i la seva gestió, així com una apro-
ximació al tractament econòmic relacionat. Pretén unificar els criteris que regeixen a les legislacions sectorials 
dels països comunitaris i proposa un marc legislatiu per a una gestió sostenible dels recursos hídrics. Anirem 
explicant-ho a poc a poc.
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agenda - guia
u Cursos

Energia i canvi climàtic 
als Països Catalans
Data d’inici: 21.08.2007
Data de finalització: 24.08.2007
Lloc: Prada
Organitza: Universitat Catalana d’Estiu

Màster Sistemes
agrícoles periurbans
Data d’inici: 1.09.2007
Data de finalització: 31.10.2007
Lloc: Castelldefels
Organitza: Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Agrícola de Barcelona

Curs de Mobilitat Sostenible 
aplicada a Centres de Treball
Data d’inici: 3.10.2007
Data de finalització: 6.02.2008
Lloc: Barcelona
Organitza: Fundació Mobilitat Sostenible i 
Segura

u Conferències

Canvis en el paisatge i planificació 
a la conca de la Tordera
Data d’inici: 4.08.2007
Lloc: Sant Esteve de Palautordera
Organitza: L’Observatori - Estació de seguiment 
de la biodiversitat de la Conca de la Tordera

u Ajuts

Convocatòria de subvencions per 
a realitzar actuacions en matèria 
d’energies renovables
Data d’inici: 22.06.2007
Data de finalització: 22.08.2007
Organitza: Institut Català d’Energia

Convocatòria de subvencions 
per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta
Data d’inici: 25.05.2007
Data de finalització: 28.09.2007
Organitza: Agència Catalana de l’Aigua

Convocatòria de subvencions 
per a realitzar actuacions 
en matèria estalvi i eficiència 
energètica
Data d’inici: 22.06.2007
Data de finalització: 30.09.2007
Organitza: Institut Català d’Energia

Convocatòria de subvencions 
per a la realització d’actuacions 
de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials
Data d’inici: 13.06.2007
Data de finalització: 01.10.2007
Organitza: Agència Catalana de l’Aigua

u Diversos

II Congrés 
Forestal Català
Data d’inici: 26.09.2007
Data de finalització: 28.09.2007
Lloc: Tarragona
Organitza: Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya

IV Concurs 
de Fotografia de l’Alta Garrotxa
Data d’inici: 03.09.2007
Data de finalització: 21.09.2007
Organitza: Consorci Alta Garrotxa

u Premis

PREMI LES GAVARRES 2006:
Premi Joan Xirgo XVII edició
Premi Cirera d’Arboç XI edició
Organitza: Consorci Les Gavarres
Data de termini: 31.08.2007

u Enllaços

Projecte Selva
http://www.selva.ca/selwa

Portal ECOURBAN
http://www.ecourban.net

Observatori Forestal Català
http://www.observatoriforestal.cat/

u Publicacions

L’aigua a Catalunya
Una perspectiva per als ciutadans
Autor: Daniel Tugues (coordinador).
Edició: AGBAR.
Data: 2006.

Catalunya estalvia aigua
Coordinadors: Elisenda Forés; Judith Seubas, 
Olga Torné.
Edició: Generalitat de Catalunya-Consell Asses-
sor per al Desenvolupament Sostenible.
Data: 2006.

El canvi climàtic
Quadern per al professorat/alumnat
Autor: Arantza Arnaiz, Ricard Carol.
Edició: Generalitat de Catalunya.
Data: 2003.

Informe renovables 100%
Autor: Xavier García Casals (Coordinador).
Edita: Greenpeace.
Data: 2007.

El paper
Autor: Esther Font i Guiteras (Coordinador).
Edita: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Data: 2006.

8Per a més informació: 

www.cilma.cat
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