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L’Agència Catalana de l’Aigua neteja i 
condiciona l’estació d’aforament del riu Ter 
al seu pas per Torroella de Montgrí 
 

 

 S’ha adequat tota la instal·lació (neteja dels conductes d’aigua i el 
pou des d’on es mesura el cabal) i s’ha reparat i recalibrat el sensor  
 

 L’actuació optimitzarà la gestió dels recursos hídrics a l’Alt Ter, així 
com també el seguiment d’episodis d’avingudes 
 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat recentment diverses actuacions 
de manteniment, neteja i reparació a l’estació d’aforament del riu Ter al seu pas 
per Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Els treballs han consistit en 
l’adequació del sensor de mesura, una neteja completa dels conductes 
d’admissió d’aigua i del pou tranquil·litzador (des d’on es mesura el cabal del 
riu mitjançant un sistema de boia) i, un cop executada aquesta tasca, s’ha dut a 
terme la calibració del sensor codificador angular utilitzat per a la mesura del 
nivell a l’estació d’aforament. 
 
Les millores desenvolupades a l’estació d’aforament permetran vetllar per una 
òptima informació del nivell i el cabal circulant pel riu Ter, en temps real,  abans 
de la seva desembocadura al mar, aportant dades importants aigua avall del 
sistema d’embassaments Sau – Susqueda –El Pasteral per a una millor gestió 
dels recursos hídrics a l’Alt Ter, així com també la gestió i seguiment de 
situacions d’avinguda. 
 
Aquesta actuació s’engloba dins les tasques que l’ACA desenvolupa de manera 
periòdica per al manteniment i la millora funcional i tecnològica en 
infraestructures de control de la seva propietat, amb l’objectiu de garantir una 
correcta informació en temps real de diverses variables de control hidrològic de 
gran importància per a la gestió dels recursos hídrics i episodis d’avinguda a les 
conques internes de Catalunya. 
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