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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 31 DE DESEMBRE DEL 2018

L’APUNT

És tan baix el món de la política, pot arribar a ser tan
patètic aquest univers del desvergonyiment, hi ha tant
de cinisme i males arts, que n’hi ha, de polítics, que no
dubten a desqualificar l’adversari abans que aquest
hagi badat boca. Castanya i avall per donar carnassa
als hooligans. Això és el que va fer ahir el senyor Espejo Saavedra, vicepresident del Parlament, que va pel
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món amb posat de ser l’home més íntegre del planeta
Terra, quan va aventurar que en el seu discurs de Cap
d’Any el president Torra tornaria a insultar la meitat
dels catalans. Espejo va parlar al matí, el discurs de
Torra va ser al vespre. Tant li fot, del que es tracta és
de destruir el rival abans d’escoltar els arguments de
l’altre, una gran lliçó de constitucionalisme.
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per cent de la seva capacitat
està actualment l’embassament de Susqueda, el de més
capacitat de Catalunya.

1.600

m³/s van arribar a circular
pel riu Ter durant l’episodi
de tempestes que hi va haver
aquesta tardor.

104,6

d’evitar danys. “Han estat
un factor radical pel que fa
a protecció”, reflexiona, i
posa com a exemple l’Alt
Empordà. La Muga va créixer molt, però d’aigües en
avall de l’embassament de
Darnius-Boadella va poder
contenir les crescudes i va
permetre que el Manol pogués circular amb una certa normalitat. De desbordaments, n’hi va haver alguns, però no van causar
els mateixos danys que
s’haurien hagut de lamentar si la presa no hagués
existit.

ties extraordinàries pel
que fa a reserves hàbils.
Quant a les dessaladores
del Prat i Blanes, es continuen fent funcionar, encara que de manera limitada. Això permet tenir
la xarxa en condicions
òptimes en cas de necessitat, com el desembre de
l’any passat, quan la seva
productivitat es va haver
d’incrementar entre un
50% i un 60% per la falta
de pluges.
“Fa un any teníem garantit l’abastament, però
la situació era preocupant.
Aquest 2019, en principi
no s’ha de patir, però s’ha
de tenir en compte que depenem d’un règim mediterrani molt fluctuant i
per això sempre actuem
amb el criteri que avui és
el primer dia de la propera
sequera, perquè no sabem
com anirà”, avisa. En
aquest sentit, lloa la conscienciació tant de la ciuta-

dania com de les comunitats de regants i les administracions locals pel que
fa a la gestió de l’aigua. Per
això, recomana no abaixar la guàrdia i continuar
aplicant polítiques d’estalvi d’aigua. “La millor actuació contra la sequera és
l’estalvi, i ara és el moment
de fer-ho, quan hi ha aigua”, conclou.

hm³ és la capacitat màxima
d’aigua que poden acumular
les xarxes internes de Catalunya. Les de l’Ebre van a part.

Aigua per a tot l’any
Quina és la situació,
doncs, per al 2019? Que
no s’ha de patir perquè no
hi hagi reserves hídriques.
La campanya de regadiu
està garantida, així com el
consum ciutadà. També
estan plens els aqüífers del
Llobregat i la Tordera, un
aspecte que dona garan-

per cent de creixement va
experimentar el sistema de
pantans de gener a abril: es
va passar del 45% al 60%.

anys feia que a Boí no se superava el rècord d’acumulació
de neu. S’arribava als 3,43
metres de gruix acumulat.

l/m² es van registrar a l’Alta
Ribagorça en tan sols dos
dies de pluja l’hivern passat.

L’Ebre va a banda
Cal tenir en compte que
l’ACA només gestiona els
embassaments que formen part de la xarxa de
conques internes catalanes. És a dir: rius que neixen i moren a Catalunya.
En formen part els sistemes del Ter, del Llobregat,
del Cardener i el de Siurana-Riudecanyes. En canvi,
l’aigua que prové del riu
Ebre depèn de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, un ens de caràcter
estatal. ■
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