El riu Ges és un riu d’uns 20km de curs que, com la majoria de rius mediterranis, és curt, de
poc cabal i de règim irregular. Per tant, estem davant d’un riu on el cabal està supeditat a la
climatologia, i on a l’estiu aquest disminueix considerablement degut als episodis llargs de
sequera.
És un riu que fins a Forat Micó té un molt bon estat ecològic, tan pel que fa a la qualitat de
l’aigua com per l’estructura i qualitat del bosc de ribera i els hàbitats aquàtics. Situació que
no es dóna en el seu pas pel Municipi de Torelló.
Des de Forat Micó es capta aigua del riu Ges per a consum humà per part de diversos ens:
•
•

Municipi de Sant Pere de Torelló.
Aigües Vic, SA.

Aquestes captacions fan que en èpoques de sequera, quan el riu baixa amb molt poc cabal,
després de l’extracció, el riu queda pràcticament sec, resultant així greument perjudicades la
fauna i flora riu avall.
Atès que des de fa pràcticament un any el Municipi de Sant Pere de Torelló està connectat a
la potabilitzadora d’Osona Nord d’Aigües d’Osona, la captació d’aigua per part del Municipi ja
no depèn exclusivament dels rius Ges i Fornés, sinó que també disposa de la planta
potabilitzadora d’Osona Nord (riu Ter).
Atès que Aigües Vic té una concessió per captar aigua del riu Ter (a Miralter).
Atès que al Municipi de Torelló es consumeixen uns 195 litres diaris per persona i l’Agència
Catalana de l’Aigua recomana un consum de 100 litres per persona i dia.
Atès que des del Grup Municipal de Junts per Catalunya Torelló, creiem que és imprescindible
protegir la flora i fauna dels nostres ecosistemes i treballar per un consum sostenible de
l’aigua, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Instar a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, Aigües Vic i altres captadors que en
períodes de sequera i de baix cabal dels rius Ges i Fornés, respectin el cabal ecològic
d’aquests.
2.- Que es comuniqui l’acord anterior a l’Ajuntament de Sant Pere, a Aigües Vic i als altres
captadors abans del dia 5 d’agost del 2019.
3.- Crear una comissió on hi tinguin representació tots els Grups Municipals de l’Ajuntament
de Torelló en la que es treballi en l’elaboració d’un projecte d'estalvi d’aigua en el Municipi de
Torelló abans del 31 de desembre del 2019.
4.- Comunicar els acords (i) a l’Agència Catalana de l’Aigua, (ii) al Consell Comarcal d’Osona,
(iii) a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, (iv) al grup de Defensa del Ter, (v) a l’associació
Aigua és vida, (vi) a Aigües Vic (vii) i a altres captadors.

