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bals captats al Llobregat”,
afirma l’ACA en un comunicat. A aquest factor també cal afegir que durant el
primer trimestre de l’any
passat, quan s’estava en
un episodi de prealerta de
sequera, es va intensificar
la producció d’aigua dessanilinitzada, cosa que va fer
que disminuís la portada
d’aigua provinent del Ter.
Aqüífer del Baix Ter
L’ACA i la Junta Central
d’Usuaris del Baix Ter han
signat les darreres setmanes un acord per millorar
la gestió i l’estat de l’aqüí-

La xifra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les abundants pluges de la tardor van afavorir un important cabal del Ter ■ GISELA PLADEVEYA

L’aigua del Ter derivada a
Barcelona va assolir el
2018 el seu mínim històric
a Es van transvasar un total de 135,2 hm³ a la potabilitzadora del Ter, fins a 15
hm³ menys que durant l’any 2017 a S’emmarca en els acords de la Taula del Ter

L’aigua del riu Ter derivada cap a l’àrea de Barcelona durant l’any passat va
assolir el seu mínim històric, segons va informar
ahir l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). Així, es van
transvasar un total de
135,2 hm³ a la potabilitzadora del Ter de Cardedeu;
una xifra que és 15 hm³
menor que la del 2017. És
una dada que contrasta
amb les registrades durant el 2005 i el 2007,
quan van arribar a ser 213
i 203 hm³, respectiva-
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Prop d’un milió per a la conca
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L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i el Consorci del Ter
han signat un conveni de custòdia fluvial destinat a millorar i a preservar la qualitat de
diversos hàbitats fluvials de
la conca del riu Ter. Aquest
conveni preveu una inversió
de 900.000 euros, diners que
permetran de fer accions de
restauració de riberes.
L’acord, signat per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el
president del Consorci del
Ter, Joaquim Roca, ha de fer

possible que les dues entitats
treballin de manera coordinada i sumin coneixement i esforços per incrementar l’eficiència de les actuacions planificades per l’ACA.
Amb l’acord es canalitzarà
el coneixement del territori
per part del Consorci del Ter
amb l’objectiu de proposar
actuacions viables que representin una millora pel que fa a
la qualitat hidromorfològica,
la connectivitat i la restauració de riberes per a la millora
de l’estat del riu. ■ N.A.
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ment.
Segons explica l’ACA,
aquesta reducció ha estat
possible gràcies al fet que
s’ha pogut aprofitar més
els recursos de la conca del
Llobregat, en un any que
hi ha hagut pluja abundant, i s’adiu als compromisos establerts en la Taula del Ter. “Així, en aplicació dels acords de la nova
combinació en l’ús de les
diferents fonts d’abastaments disponibles, el desequilibri entre els volums
embassats al Llobregat i al
Ter van portar durant la
primera meitat de 2018 a
la intensificació dels ca-
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El PSC gironí
homenatja
Just Casero
—————————————————————————————————

El PSC de Girona va homenatjar ahir Just Casero en un
acte al centre cívic del Pont
Major dins de la programació
pels 40 anys del partit a la
ciutat. Hi van intervenir el seu
fill Roger; l’exregidor Joan Pallàs (regidor entre el 1983 i el
1999); l’autor del llibre Memòria de Just, Jaume Guillamet, i l’actual líder del PSC a
Girona, Sílvia Paneque. ■ EPA

135,2

hm³ es van transvasar l’any
passat a la potabilitzadora de
Cardedeu, 15 hm³ menys que
l’any anterior.

fer del Baix Ter.
Des de fa mesos, l’ACA
assegura que treballa per
l’assoliment de compromisos acordats en la Taula
del Ter per mantenir els
cabals acordats. Entre les
mesures destacades s’han
implementat noves directius d’explotació de les diverses fonts d’aigua en el
sistema
Ter-Llobregat,
s’ha dut a terme un primer
avantprojecte per ampliar
la dessalinitzadora de la
Tordera, s’ha finalitzat la
redacció de l’avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter, s’ha conclòs l’estudi per ampliar la
potabilizadora d’Abrera i
es duen a terme les obres
de separació de les dues línies de tractament a la potabilitzadora de Sant Joan
Despí. L’objectiu és mantenir els cabals acordats
en situació tant de normalitat com de presequera. ■

Presó per al
jove acusat
d’abusos a una
nena, a Blanes
Redacció
BLANES

El jutjat d’instrucció 4 de
Blanes va ordenar ahir
presó provisional comunicada i sense fiança per al
detingut acusat d’abusar
sexualment d’una nena
d’11 anys. Segons informa
l’ACN, la magistrada va
prorrogar la detenció dijous perquè s’havien de
practicar més diligències.
Els Mossos van detenir el
noi, de 24 anys i d’origen
senegalès, dimarts. Segons fonts del cas, el sospitós tindria relació amb
l’entorn familiar de la nena. Segons els Mossos, els
abusos serien de finals del
2018. ■

CaixaBank
reuneix més
de 170 clients
de banca
Redacció
GIRONA

Més de 170 clients de banca privada van assistir recentment a una reunió
que va tenir lloc l’Espai
Caixa de Girona per analitzar la situació econòmica actual i abordar l’evolució que poden experimentar els mercats aquest
any. Santiago Rubio, director d’estratègia d’inversió de CaixaBank, va
fer la conferència Realitat
i percepció i va donar la visió d’aquesta entitat sobre
l’entorn econòmic actual. ■

