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Els embassaments de les conques internes se 
situen a principis de març al 78% de la seva 
capacitat, 17 punts més que l’any passat 
 
 

 Les reserves es mantenen estables durant el darrer mes, fruit de les 
pluges que s’han registrat a les capçaleres dels rius 
 

 Foix (100% i 3,7 hm3), Siurana (97% i prop de 12 hm3), Sant Ponç 
(91% i 22 hm3), Susqueda (82% i 192 hm3) i la Llosa del Cavall (80% i 
64 hm3) són els embassaments més plens 
 

 Tot i el bon nivell, que garanteix les demandes per a un període de 
15 mesos, cal continuar fent un ús racional i sostenible de l’aigua 

 
 
 
Els embassaments de les conques internes catalanes estan avui al voltant del 
78% de la seva capacitat (541 hm3), 17 punts més que fa un any (61% i 427 
hm3 emmagatzemats), segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb 
aquests registres es constata que les reserves embassades s’han mantingut 
estables durant el darrer mes, fruit de les pluges registrades a les capçaleres 
dels rius.  
 
El sistema Ter-Llobregat se situa al 78% de la seva capacitat (475 hm3), 20 
punts més que fa un any, quan emmagatzemava 356 hm3 (58%). 
L’embassament de Boadella se situa al 76% de la seva capacitat (46 hm3), 9 
punts menys que fa un any, quan emmagatzemava 52 hm3. D’altra banda, els 
pantans de Foix, Siurana i Riudecanyes se situen al 100, 97 i 77%, 
respectivament, uns volums gairebé idèntics als registrats fa un any.  
 
Amb aquest volum d’aigua als embassaments es garanteixen totes les 
demandes ordinàries per a un període aproximat de 15 mesos, però cal 
continuar amb ús eficient de l’aigua i mantenint l’estalvi assolit fins a la data.  
 



 

 

  

 
 Comunicat de premsa  

 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  2 de 2 

 

 

 
 
 
 
8 de març de 2014 

 

 


