
 
 
 
 

DIFERENTS ENTITATS I AJUNTAMENTS CONSIDEREN QUE EL 
PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA QUE PROPOSA L’ACA ÉS POSITIU 

PERÒ INSUFICIENT 
 

Diversos experts van debatre ahir el Pla en una jornada a la Cellera de Ter 
que servirà per marcar els punts clau de les al·legacions a la proposta, que 

estarà a exposició pública fins el juliol 
 
L’ús de les dessaladores, el baix preu de l’aigua i l’excessiu transvasament 

del Ter van ser les qüestions que van centrar la taula rodona 
 

L’ACA assegura que el Pla representa “un canvi radical” respecte el model 
de gestió de l’aigua que hi havia fins ara a Catalunya 

 
 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) va organitzar ahir a la tarda una jornada a la Cellera de Ter per 
parlar sobre el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
(PGDCFC), redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que ha de convertir-
se en el futur model de gestió de l’aigua a Catalunya. En la jornada hi van 
participar representants de l’administració local i autonòmica i dels sectors 
econòmic, social i professional. Els diversos participants van assenyalar que el Pla 
de gestió, que actualment es troba en fase d’exposició pública, és positiu i té un 
bon plantejament, però que es queda curt, tant econòmicament, com pel que fa a 
propostes d’alternatives. 
 
La jornada va començar amb una exposició de Jordi Molist, cap del Departament 
de Planificació d’Abastament de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Molist va assegurar que la proposta significava “un 
canvi radical” respecte a la gestió que es duu a terme actualment, ja que prioritza 
quatre punts bàsics: la qualitat física de l’aigua, la qualitat biològica i de l’entorn, la 
modernització dels regadius i la gestió de la demanda. Una de les novetats 
d’aquest Pla és que posa èmfasi en la preservació de l’entorn i en garantir 
l’equilibri del recurs i els abastaments urbans. 
 
Seguidament, va parlar Joan Gaya, enginyer industrial que ha elaborat l’informe 
“L’aigua a les comarques gironines” per encàrrec de la Taula d’Enginyeria de les 
comarques gironines. Gaya va ser crític amb el PGDCFC i va assegurar que en 



cap cas es concretava el model econòmic que havia de seguir: “El model proposat 
és bo, però té un cost molt superior al percebut”. Gaya va insistir en què el Ter ha 
estat el gran maltractat del mapa hidrològic de Catalunya, que les inversions que 
proposa el Pla no estan garantides, i va assenyalar que el preu que paga el 
consumidor final per l’aigua és molt inferior al seu cost. 
 
Posteriorment es va obrir un torn de debat, moderat pel periodista Gil Costa, en el 
qual va participar, a més dels Molist i Gaya, Josep M. Rufí, alcalde de Torroella 
de Montgrí, Francesc Camps, president del Consorci Alba-Ter, Aleix Comas, 
membre de l’Ateneu juvenil, cultural i naturalista de Girona, Narcís Illa, portaveu 
de les comunitats de regants del Baix Ter i Rafael Marcé, investigador a l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). 
 
Rafael Marcé va assenyalar, des de la seva vessant científica, que es produirà una 
reducció del cabal del Ter, en la seva capçalera, d’entre un 20 i un 40% durant 
aquest segle, cosa que hauria de portar a fer prediccions pessimistes en la 
planificació. Narcís Illa va demanar que el Pla contemplés la distribució de l’aigua 
“per a tot el país”, deixant de banda la divisió per conques i i va insistir en què cal 
garantir el subministrament: “L’agricultura no pot tenir sempre a sobre l’espasa de 
Damocles de si aquest any tindrem aigua o no en tindrem”. Illa va assenyalar que 
el pla proposat és “fràgil” perquè “les dessaladores no funcionen sempre i no tenen 
capacitat de reacció”. 
 
Per la seva banda, Aleix Comas va assegurar que el Pla “es queda curt” i que 
caldria analitzar moltes més alternatives, sobretot pel que fa al Ter. Francesc 
Camps també va ser crític i va assenyalar que “no podem transvasar el Ter a una 
altra conca si no hi ha excedents” perquè són sempre les comarques gironines les 
que en surten perjudicades. L’alcalde de Torroella de Montgrí, Josep M. Rufí, va 
assegurar que el seu ajuntament presentarà al·legacions al Pla. “Creiem que cal 
prioritzar els usos de la conca, que hi hagi interconnexió de xarxes, activar l’ús de 
les dessaladores, i evidentment, fer alguna cosa amb el cost de l’aigua, que 
actualment és molt barat”. 
 
Molist, al seu torn, va insistir en defensar el PGDCFC: “garanteix una reducció del 
transvasament del Ter a la meitat”. També va negar que la dessaladora actual 
estigués aturada, però va indicar que no treballa al màxim si ja hi ha suficient 
aigua: “No és òptim ni ambiental, tècnica ni econòmicament si els embassaments 
ja estan plens”.  
 
La jornada va acabar amb un parlament d’Emili Santos, director dels Serveis 
Territorials de Girona del DMAiH, que va animar a tots aquells que no estiguessin 
d’acord amb el Pla, a presentar al·legacions. “Cal que el Govern prengui 
consciència del problema que tenim a les comarques de Girona”. 
 
Per a més informació o si necessiteu alguna foto, podeu trucar al 679 48 62 
77 (Anna). Moltes gràcies!! 


