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MEDI AMBIENT

El transvasament del Ter cap a Barcelona
es va reduir un 20% durant el 2009
El conseller de Medi Ambient es compromet a augmentar a 3,7 metres cúbics per segon el cabal ecològic del riu
ORIOL MAS / Blanes

●

El 2009 va ser plujós a muntanya, i va
coincidir amb l’entrada en servei de la
dessalinitzadora del Prat i la consolidació
d’altres mesures d’estalvi i obtenció d’aiEl conseller es va refermar
ahir en el compromís de
reducció del transvasament del Ter cap a l’àrea
metropolitana de Barcelona. El compromís el va adquirir el juliol de l’any
passat en un acte a Girona,
on va anunciar que en sis
anys l’aigua del Ter que es
derivaria cap a Barcelona
es reduiria a la meitat. La
intenció era transvasar 150
hm³ el 2010, 130 hm³ el
2012 i 115 hm³ el 2015, a
mesura que es vagin posant en funcionament les
diverses dessalinitzadores
programades pel govern i
es posin en marxa noves
fonts de recurs. Ahir, el
conseller es va refermar en
aquestes xifres i dates, i va
afirmar que aquests objectius ja s’estan començant a
veure a la pràctica perquè
el 2009 es va transvasar
159 hm³, quan les puntes
dels últims anys eren de
200 hm³. «Ens hem avançat als compromisos», va
dir el conseller Baltasar,
gràcies a infraestructures
com la dessalinitzadora
del Prat, que tot i que va
entrar tard en servei actualment està funcionant
entre el 40 i 50% de la capacitat que té.
Complir el cabal mínim
Pel que fa al compliment
del cabal mínim que ha de
portar el Ter a Girona, que

gua impulsades durant l’última sequera.
Això va permetre reduir el transvasament
del Ter cap a Barcelona fins als 159 hectòmetres cúbics, gairebé un 20% menys de
la mitjana dels últims anys, que no arriba

als 200 hm³ anuals. El conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar,
va visitar ahir les obres d’ampliació de la
dessalinitzadora de Blanes, i va afirmar
que les noves infraestructures permetran

reduir encara més el cabal transvasat. A
més, es va comprometre a augmentar fins
als 3,7 metres cúbics per segon el cabal
ecològic del Ter, i va dir que el govern ha
complert amb els 3 m³/s que marca la llei.

Dessalinitzadora a Blanes
●

La dessalinitzadora de Blanes té capacitat per generar 10 hm³ l’any, i les obres d’ampliació que s’hi
estan portant a terme permetran doblar aquesta quantitat fins als 20 hm³. La previsió és que els treballs,
que hauran costat més de 48 milions d’euros, estiguin
enllestits el primer trimestre d’aquest any. Les obres
també inclouen la nova captació de l’aigua de mar, ja
que les instal·lacions actuals tenien problemes constantment perquè les llevantades han inutilitzat els
pous que es feien servir per prendre l’aigua. La solució ha sigut una canonada que agafa l’aigua directament del mar i que la porta fins a la dessalinitzadora,
que s’ha construït amb capacitat per a 80 hm³ a l’any.
El motiu és la previsió que té el govern de construir
una nova dessalinitzadora a la mateixa zona, i amb
capacitat de 60 hm³, que se sumaran als 20 que tindrà
aquesta. En pocs mesos està previst enllestir el projecte, que sortirà a informació pública amb la declaració d’impacte ambiental.

Canonada fins a Cardedeu
El conseller Baltasar, en la visita d’ahir a la dessalinitzadora de Blanes. / O.M.

és de 3 m³/s, segons marca
la llei del Ter, el conseller
va assegurar que el 2009
sempre es va complir
aquesta xifra. A diferència
del que han denunciat diferents entitats del territori, Baltasar va afirmar que
el cabal no havia estat mai
inferior als 3 m³/s. El motiu de la discrepància és
que mentre les entitats
compten els nivells que

marca l’estació de mesurament del pont de la Barca
de Girona, Medi Ambient
li suma a aquesta quantitat
el cabal que es deriva cap a
la sèquia Monar, i que acaba desembocant a l’Onyar.
El director de l’ACA, Manel Hernández, va explicar
que «el temps ha desvirtuat la llei del 59 perquè no
incloïa la sèquia Monar, i
la mesura ha de ser la suma

del riu i la sèquia, que és la
quantitat que es deixa anar
del Pasteral».
D’altra banda, el conseller es va comprometre a
garantir durant aquest
2010 un cabal mitjà de 3,7
m³/s al llarg del Ter entre
el Pasteral i Torroella de
Montgrí, gràcies a la reducció del transvasament.
Això compliria el pla de
cabals de manteniment.

● El conseller també va visitar les obres de la canonada que unirà la dessalinitzadora de Blanes amb
l’estació de tractament d’aigua potable del Ter a
Cardedeu, des d’on es distribueix l’aigua del Ter
cap a Barcelona. La canonada farà 50 quilòmetres i
permetrà portar l’aigua que surti de l’ampliació de
la dessalinitzadora cap a l’àrea metropolitana de
Barcelona. A més, serà reversible entre Cardedeu i
Hostalric per si en algun moment cal fer el recorregut invers. La canonada tindrà diverses ramificacions per donar el servei d’abastament cap a municipis que n’han sol·licitat la connexió, i que han sigut Tordera, Fogars de la Selva, Vidreres, Sils, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Hostalric, Sant
Celoni, Santa Maria de Palautordera i Sant Esteve
de Palautordera. La connexió costarà 90 milions i
està previst acabar-la en uns dos mesos.
PUBLICITAT
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THE ROAD (LA CARRETERA)
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.10 Divendres: 16.00, 18.10
Dissabte: 12.10, 16.00, 18.10 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.10

AVATAR

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
Dilluns - Dijous: 16.00, 18.05 Divendres: 16.00, 18.05
Dissabte: 12.10, 16.00, 18.05 Diumenge: 12.10, 16.00, 18.05
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Dissabte: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

ROMPEDIENTES
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TODO INCLUIDO
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EN TIERRA HOSTIL
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

INVICTUS

SHERLOCK HOLMES
Dilluns - Dijous: 16.30, 19.15, 22.10 Divendres: 16.30, 19.15, 22.10, 00.50
Dissabte: 12.10, 16.30, 19.15, 22.10, 00.50 Diumenge: 12.10, 16.30, 19.15, 22.10

