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Els pantans es recuperen però el Ter
registra un cabal que frega la il·legalitat
El volum del gran dels rius gironins se situa al voltant dels 3 metres cúbics per segon que marca la Llei franquista del 1959,
encara vigent per la Generalitat Els embassaments de Sau i Susqueda es recuperen gràcies a les pluges del gener passat
F.B. GIRONA

■ El sistema hidràulic gironí té
dues notícies. Una de bona i una
altra de dolenta. La bona és que
els pantans han sortit definitivament de la prealerta per sequera
de fa uns mesos i estan recuperant
el seu volum habitual. I la dolenta
és que, malgrat això, el riu Ter segueix amb un cabal tan baix que
frega el llindar de la il·legalitat.
Els últims mesuratges del riu al
Pont de la Barca de Girona revelen
que el riu baixa a , metres cúbics per segon (a . litres per
segon). Un valor molt a prop del
llindar legal de  metres cúbics
per segon que fixa la llei franquista de , encara vigent per la
Generalitat.
Segons les recomanacions del
Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de l'Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), en aquesta època
de l'any el gran dels rius gironins
hauria de tenir un cabal mínim de
, metres cúbics per segon. I segons les entitats ecologistes com
la plataforma Aigua és Vida, el cabal òptim que hauria de tenir el
Ter després de passar pels embassaments és de com a mínim sis
metres cúbics per segon.
Precisament, Aigua és Vida va
celebrar dissabte passat una palanganada al centre de Girona per
reclamar més aigua per al riu. La
concentració va ser més multitudinària que altres cops i va comptar amb la participació per primera vegada de representants d'altres conques hidràuliques catalanes.
Tant Aigua és Vida com la seixantena d'ajuntaments agrupats
al voltant del Consorci del Ter i les
associacions d'usuaris i regants
de Girona han reclamat en diverses ocasions que el problema del
Ter s'abordi com una qüestió de
país, ja que el transvasament del
riu es fa cap a Barcelona i cinc milions de persones depenen de la

seva aigua. La protesta arriba malgrat que el Govern ha posat les
dessaladores de la Tordera i de
Barcelona a la màxima potència i
ha començat a reutilitzar aigua
del Llobregat per alleugerir la
contribució del Ter. Aquestes mesures, però, no han fet que el territori afluixi a l'hora de reclamar
més aigua. Que el Govern de Puigdemont aprovés un decret a principis d'any que preveu deixar el
riu amb un  menys de cabal
en algunes circumstàncies ha
acabat de refermar la posició (més
o menys moderada) d'ajuntaments i entitats.
L’estat dels embassaments
Si al riu Ter tot segueix igual, als
pantans d'aquest riu la cosa ha
anat a més en els últims dies. Segons va informar ahir l’ACA, el sistema Ter-Llobregat ha incrementat en  hectòmetres cúbics, les
seves reserves arran dels episodis
de pluges i nevades que s’han registrat en les últimes setmanes.
Els pantans dels dos rius han passat del  ( hectòmetres cúbics) al  (prop de  hectòmetres cúbics).
Segons l’Agència, en concret, el
sistema Ter (Sau i Susqueda) ha
estat el més beneficiat, registrant
un augment de quatre punts i 
hectòmetres cúbics, mentre que
els embassaments del Llobregat
han guanyat un punt i  hectòmetres cúbics. Així, Sau i Susqueda
estan aquests dies a més del 
( hectòmetres), mentre que la
Baells se situa al  ( hectòmetres), la Llosa del Cavall a prop
del  i al voltant dels , i Sant
Ponç al  i prop dels .
Pel que fa a Darnius Boadella,
l’embassament que satisfà les demandes de l’Alt Empordà, aquest
ha guanyat més de  punts i  hectòmeters, passant del  (
hectòmetres) del  de gener a
més del  (, hectòmetres).

El pantà de
Susqueda ahir a la
tarda. CARLES COLOMER

L’aigua al Ter, sota mínims. JOSEP QUINTANAS

Temps L’inici de febrer més càlid des de 1911
 Girona està registrant l’inici de febrer més càlid
des del 1911. Segons el meteoròleg gironí Gerard
Taulé, 13,2 graus centígrads és la mitjana de GironaSéquia d'aquests primers 7 dies de febrer (12,7º a
Salt, 12,6º a Sarrià de Ter). Això ha comportat que
diversos arbres comencin a treure fulles, i que els
ametllers gairebé estan florits del tot després d'un
gener bastant fred. «La temperatura mitjana a Girona és de 8,4º al febrer, per tant l'anomalia és elevada, de 4,8º), però és que aquest inici de febrer és el
més càlid des de 1911, amb 13,2º de promig aquests
primers 7 dies, un febrer similar és el de 1979, amb
12,9º de mitjana a la primera dècada», assegura el

meteoròleg. «Altres febrers molt càlids foren el febrer de 1990, 11,2º de mitjana, o el més càlid de
tots, febrer de 1937 amb 11,7º, però això és la mitjana de tot el mes, l'inici fou més fred», remarca Taulé. La circulació de vents atlàntica, oest a nord, passant pel nord-oest amb vents «föhn» i l'elevada nuvolositat amb mínimes molt altes és la causant
d'aquesta anomalia. Les màximes també són altes
però segons Taulé «no hem tingut cap rècord com
els 26,5º el 17 de febrer de 2007 a Salt, 27º a la universitat de Girona». Ahir la màxima va ser de 20,5º
a Girona-Séquia amb 7,8º de mínima, 19,7º i 7,7º les
extremes a Girona-Barri Vell. DdG GIRONA

Més de 500 veïns voten el destí de 40.000
euros del pressupost de Llagostera
DdG GIRONA

■Segueix obert el procés de votació ciutadana per escollir el destí
de . euros del pressupost
municipal de Llagostera. En només dues setmanes s’han superat
els  vots, i els veïns podran seguir participant fins el  de febrer
(tant física com telemàticament).
La compra de robots pedagògics
per a les escoles Puig de les Cadi-

res i Lacustària, la programació
setmanal de sardanes per als mesos d’estiu, condicionar la vorera
del carrer ramal fins al carrer Panedes, il·luminar el tram del carril
bici entre el parc de l’estació i la
cruïlla de la carretera de Sant Llorenç, il·luminar el corriol entre la
plaça Mas Sec i el carrer Donzelles, millorar el cablejat elèctric del
carrer Barcelona i crear un eslò-
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gan per a Llagostera són les set
propostes que l’Ajuntament de
Llagostera ha sotmès a votació
popular.
El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Llagostera, Ramon Soler, es va mostrar molt satisfet amb
el ritme de les votacions, que ha
superat en escreix el de l’any passat, on van comptabilitzar-se un
total de  persones.

Un veí votant ahir al matí. MARC SUREDA

