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ARGUMENTARI SEQUERA 
2 d’abril de 2008 

 
MISSATGES 
 
• Patim la pitjor sequera dels darrers 70 anys 
• La política hídrica de Catalunya passa per dos tipus de mesures: 

Mesures d’emergència per superar una situació de sequera puntual. 
Mesures estructurals a mig i llarg termini. 

 
 
SITUACIÓ DE LES CONQUES 
 
Estem en la pitjor situació de sequera dels darrers 70 anys, des que hi ha 
estadístiques. 
• Capacitat dels embassaments: 

- Conca del Ter-Llobregat: al 20’3% de la capacitat. 
- Conca de la Noguera Ribagorçana: al 25% 
- Conca de la Noguera Pallaresa: al 27% 
- Conca del Segre: 16% 
- Conca de La Muga: 23’8% 

 
MESURES  
 
La política hídrica de Catalunya passa per dos tipus de mesures: 

Mesures d’emergència per superar una situació de sequera puntual. 
Mesures estructurals a mig i llarg termini. 
 

a) Mesures d’emergència 
• S’hi destinen de moment 177 milions d’euros 
• El 10% de la demanda s’està cobrint gràcies a les mesures extraordinàries 
 
b) Mesures estructurals 
• 1.700 milions d’euro en inversions fins a 2012. 
• Les tenim clares, i no les estem discutint, sinó que les estem executant. 
 

• Estalvi 
- Ha arribat al 8% de mitjana en la conca Ter-Llobregat. 
- Al conjunt de Catalunya, és un 4’5%. 
- La mitjana de consum diari per habitant a Catalunya és de 250 litres. A 
l’Àrea Metropolitana és de 120 litres. Avui dia es fan edificis amb sistemes 
d’aprofitament de l’aigua que ho redueixen a 64 litres per persona i dia. 
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• Reutilització. Depuradores. 
• Recuperació d’aqüífers i antics pous. Construcció de nous. 
 
• Dessaladores 

- La dessalació ja no té els costos econòmics i energètics de quinze anys 
enrere. Ara és una opció viable i competitiva. 

- A l’abril va començar la construcció de la primera gran dessaladora, al delta 
del Llobregat . Estarà en funcionament l’abril de l’any vinent i proporcionarà 
el 20% de l’aigua que es consumeix a la regió metropolitana. 

- S’ha adjudicat la duplicació de la dessalinitzadora de Maresme-Costa Brava. 
S’ha decidit l’emplaçament a Cunit de la dessaladora per a la zona Penedès-
Garraf. 

- Ampliació de la dessalinitzadora de La Tordera. 
- Quan les quatre estiguin actives, produiran 300hm cúbics l’any i fins i tot es 
podran retornar cabals al Ter. 

 
 
CAPTACIÓ TEMPORAL DEL SEGRE 
• Si plou no faran falta les mesures en cas d’emergència greus. Però el Govern 
té l’obligació d’estar preparat  per al pitjor . 
• El Govern no ha iniciat la seva tramitació, perquè és una mesura que només 
s’activarà cas que s’arribi a la fase de màxima alerta per falta d’aigua. Això seria 
a la tardor, cas que no ploguès gens ni mica fins llavors. 
• Es mantindria durant un període màxim de 8 mesos. 
• Objectiu: garantir que no es produiran talls en el subministrament a domicilis 
durant la tardor. 
• Es tracta d’una mesura extrema, una aportació temporal de caràcter 
absolutament extraordinari. 
• Es garantiria el cabal ecològic del Segre. 
 
LA POSICIÓ TACTICISTA DE CiU 
• En els 23 anys de govern de CiU no es va fer res per garantir l’abastiment a la 
regió metropolitana de Barcelona, que és on avui tenim el problema.  
• Les úniques inversions van ser les de l’Entitat Metropolitana. 
• CIU farà discurs per atiar l’enfrontament territorial. 
• Es tracta d’un tema de país que requereix propostes, i no simples crítiques. 
• Transvasament del Roine 

El Roine no és la solució a l’emergència que tenim avui.  
Transvasar és més car que dessalinitzar. 

 
 


