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Els embassaments de les conques internes 
guanyen prop de 160 hm

3
 des d’inicis de març 

fins l’actualitat, l’equivalent al pantà de Sau 
 
 

 Tot i que ha transcorregut un mes i mig des del darrer episodi 
important de pluges, les lentes però constants aportacions des de 
les capçaleres dels rius i la gestió dels desembassaments han 
permès incrementar el volum de reserves 

 

 Boadella ha passat d’estar del 44% (27 hm3) al 95 % (58 hm3) i el 
sistema Ter-Llobregat, per la seva banda, ha incrementat reserves 
en 20 punts (del 50 al 70%) 

 

 
Els embassaments de les conques internes catalanes estan, a dia d’avui, al 
73% de la seva capacitat (510 hm3), segons dades de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. En 40 dies les reserves s’han incrementat en 23 punts (159 
hectòmetres cúbics), una quantitat gairebé equivalent a l’embassament de Sau, 
amb una capacitat màxima de 165 hm3, arran de les pluges registrades durant 
la segona setmana de març (dies 10 i 11). Tot i això, fins ara els 
embassaments encara han rebut aportacions des de capçalera, que han 
incrementat de manera lenta però constant el nivell de reserves embassades. 
 
L’augment de les reserves també respon a la gestió dels desembassaments, 
tant en situació ordinària (ajustant-los a la demanda existent i aprofitant els 
recursos no regulats de la conca baixa) com extraordinària (gestionant els 
desembassaments de seguretat amb l’objectiu de maximitzar el volum 
embassat garantint, a la vegada i de forma prioritària, la seguretat de la presa i 
dels béns aigua avall). 
 
Boadella (conca de la Muga, Alt Empordà) és l’embassament que ha 
experimentat un increment més important. El dilluns 4 de març estava al 44% 
de la seva capacitat (27 hm3) i actualment es troba al 95 %, emmagatzemant 
58 hm3.  
 
El sistema Ter-Llobregat, per la seva banda, ha incrementat reserves en 20 
punts (del 50 al 70%). Sau i Susqueda (sistema Ter) estaven a principis de 
març a poc més del 46% (184 hm3). Un mes i mig després, el seu volum ha 
augmentat en 21 punts, assolint el 67% (268 hectòmetres).  
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Tot i que la conca del Llobregat ha estat la menys beneficiada per les pluges 
del mes de març, l’embassament de la Baells ha guanyat 27  punts, passant del 
50 % al 77 %. La Llosa del Cavall, per la seva banda, ha guanyat uns 13 punts, 
passant del 57 al 70 %.  
 
Finalment, els embassaments de Foix, Siurana i Riudecanyes estan actualment 
pràcticament plens. 
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Embassament 
4 març 
(hm3) 

4 març 
(%) 

11 març 
(hm3) 

11 març 
(%) 

19 abril 
(hm3) 

19 abril 
(%) 

Boadella 27 44 56 91 58 95 

Sau 72 43 106 64 130 78 

Susqueda 112 48 131 56 138 59 

Sistema Ter 184 46 237 59 268 67 

La Baells 55 50 71 65 84 77 

La Llosa del 
Cavall 

46 57 49 61 56 70 

Sant Ponç 23 95 23 94 23 95 

Sistema 
Llobregat 

124 58 143 67 163 76 

Sistema Ter-
Llobregat 

307 hm3 50% 380 hm3 62% 431 hm3 70% 

Foix 4 99 4 100 4 100 

Siurana 10 80 12 98 12 98 

Riudecanyes 3 58 5 100,0 5 100 

Sistema 
Siurana-Riud. 

13 74 17 99 17 99 

TOTAL CIC 351 hm3 50% 457 hm3 66 % 510 hm3 73% 


