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La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) ha seleccionado un total de 83 ponencias para 

su difusión en la próxima XXXIV edición de sus Jornadas Técnicas, que tendrán lugar en Tarragona los días 24, 25 y 26 de mayo 

de 2017. Este encuentro contará con la colaboración de la Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona S.A. 

(EMATSA) como entidad anfitriona y con la participación del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). 

Para realizar la selección definitiva, el Órgano Permanente Coordinador de Comisiones de AEAS ha considerado y analizado un 

total de 120 propuestas de ponencias recibidas, que fueron presentadas por aquellos expertos del sector integrados en las 

organizaciones de los miembros colectivos, colaboradores o protectores de AEAS, así como miembros individuales, 

canalizándose a través de las Comisiones y Grupos de Trabajo de la Asociación. 

La temática de las ponencias elegidas es variada aunque cabe destacar un creciente interés por temas más transversales o 

corporativos y que influyen en el funcionamiento de los organismos y empresas que gestionan los servicios de agua urbana. 

También tendrán su protagonismo en las jornadas aquellos temas relacionados con las aguas residuales y con normativas recientes 

y aspectos jurídicos de interés, así como los últimos avances en nuevas tecnologías y su aplicación en el ciclo urbano del agua en 

forma de software predictivo, para la ayuda en el control o la toma de decisiones. 

El programa técnico de las jornadas se complementará con el Salón Tecnológico del Agua, donde las empresas más 

representativas del sector mostrarán su actividad y expondrán sus últimas novedades. 

En los próximos días se abrirá el plazo de inscripción y se dará a conocer el avance de programa de las Jornadas. 

Una edición más, las XXXIV Jornadas AEAS constituirán el principal foro de encuentro, a nivel nacional, de profesionales, 

empresas e instituciones para el debate y transferencia de conocimientos de aquellos aspectos que suscitan mayor interés 

relacionados con el ciclo integral del agua. 
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La lluita continua

La Dertosa romana, al
descobert
Les excavacions arqueològiques al
solar de davant de la catedral per-
meten trobar un tram de muralla
romana.

Esportistes ebrencs brillen
amb llum pròpia en els
Jocs de Rio de Janeiro

L’accident
de trànsit
més greu a
Catalunya
en 20 anys

Tretze noies universitàries mortes,
totes de menys de 25 anys, va ser
el macabre balanç de l’accident
d’un autobús que la matinada de
Diumenge de Rams del 2016 va
escampar el drama per l’asfalt de
l’autopista AP-7 a l’altura de Fregi-
nals en l’accident de trànsit més
greu enregistrat a Catalunya, si
més no en els darrers 20 anys. El
conductor, que es va adormir, va
ser imputat per imprudència amb
resultat de mort, però la causa ha
sigut arxivada provisionalment.

Crisi oberta al voltant de la
descontaminació de Flix

L’escàndol judicial que afecta Acua-
med i el llegat d’Ercros han acumulat
els dubtes al nord de la Ribera.

El Parlament activa una llei
per revisar el franquisme
La nova norma permetrà decretar
nuls els judicis sumaríssims i consells
de guerra franquistes.

RESUM DE L’ANY

DESENES DE MILERS d’ebrencs i catalans van protagonitzar
a Amposta una marxa per a la història contra el PHE

LA PDE va tancar l’any alertant sobre un altre Pla
Hidrològic Nacional subtilment transvasista



Sempre amb 

Terres dde ll’Ebre  Ò.M.J. / ACN

El 2016 va començar amb l'im-
puls definitiu a la catalogació del pa-
trimoni cultural immaterial de les Te-
rres de l'Ebre, però, com ha passat
en els darrers anys, les principals
notícies socials, econòmiques i me-
diambientals no han sigut ben bé
positives.

ALERTA CONTINUADA I AGREU-
JADA  A FLIX El director de les obres
de descontaminació de l'embassa-
ment de Flix, Pablo Martín, va ser, al
gener, un dels detinguts en una pre-
sumpta trama d'adjudicació fraudu-
lenta d'obres per part de l'empresa
pública estatal Acuamed. Les dili-
gències han continuat durant l'any,
però el jutge ja va creure aleshores
que en el cas de la neteja del pantà
es van manipular certificacions d'o-
bra per passar d'una facturació de
3,5 milions d'euros a 40 milions fic-
ticis.  Després van transcendir unes
escandaloses converses intervingu-
des, revelades per El Mundo, en què
tècnics d'Acuamed plantejaven i ba-
nalitzaven accions d'aparent risc
ambiental, com ara abocar salfu-
mant o deixar anar riu avall aigua
del tancat que confinava -i confina-
els residus. Segons TV3, versió que
ha fet seua el govern de la Generali-
tat, en queden 150 tones per ex-
traure al pantà. La ministra de Medi
Ambient, Isabel García Tejerina, ho
nega, però es compromet a traure
tots els llots tòxics que encara des-
cansen al fons de l'embassament. A
més a més, el CSIC ha detectat un
focus de contaminació fora de l'àm-
bit de la fàbrica, aigües avall, i extre-
balladors d'Ercros s'han ofert per as-
senyalar altres espais on fa dècades
s'haurien fet abocaments incontro-
lats. Tenint en compte que el 2017
és l'any en què Ercros, responsable
de la contaminació, tancarà la facto-
ria de clor, el nou any promet tensió i
controvèrsia a la localitat nord-ribe-
renca.

OBSTACLES A L’N-340 I DRAMA
A L’AP-7 Cada setmana de l’any i ca-
da dia durant l’estiu, els veïns que

protesten contra la sinistralitat de la
carretera N-340 van fer talls de tràn-
sit en una lluita persistent que no vo-
len abandonar fins a aconseguir la
gratuïtat de peatges de l’AP-7. El
Congrés dels diputats va tancar
l’any aprovant amb unanimitat la no
renovació de la concessió de l’AP-7
una vegada, al 2019, s’esgote el
contracte amb Abertis. Si la fi de la
concessió s’avancés tres anys i avui
es rescatés el tram ebrenc, entre
Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant,
un càlcul fet per aquesta publicació
situava el cost de l’alliberament en
100 milions d’euros. 

El moviment veïnal -com els
transportistes- rebutja que es bonifi-
que els camions i se’ls desvie per
l’AP-7, una mesura encara pendent
de concretar. De moment, l’única
solució aplicada per Foment ha es-
tat la construcció de rotondes al
tram ebrenc de l'N-340, la limitació
de la velocitat a 80 km/h i una do-
ble línia contínua de més de 40 km.
La sinistralitat ha estat menor que el
2015: 9 persones han perdut la vida
en accidents a l'N-340 aquest any, 7
de les quals, al tram del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre. 

En tot cas, la notícia més dramàti-
ca de l’any cal situar-la igualment a
les carreteres, si bé no a l’N-340.
Tretze estudiants d’Erasmus de la
Universitat de Barcelona van morir
la matinada del 20 de març tornant
de València, de la festa de les Falles,
quan l'autobús amb què viatjaven va
sortir de l'autopista AP-7 a l’alçada
de Freginals. Quaranta estudiants
més van resultar ferits de diversa
consideració en un sinistre que va
causar una gran commoció. Tot i do-
nar negatiu en les proves d'alcoholè-
mia i drogues, el conductor va ser l'-
únic investigat en les diligències ju-
dicials obertes pel cas. L'informe po-
licial va determinar que l'home, amb
disset anys d'experiència, s'havia
adormit. Finalment, i sense arribar a
declarar davant del jutge perquè va
romandre hospitalitzat durant me-
sos, el cas ha estat arxivat provisio-
nalment, però algunes víctimes i la
Fiscalia van anunciar que presenta-
rien recurs.

EUROMED PER PAL·LIAR UN
SERVEI INDIGNE L'any 2016 ha es-
tat marcat per un reguitzell conti-
nuat d'incidències a l'R-16, la línia
de Tortosa a Barcelona, que tenia
un índex de puntualitat només del
23%. Els nombrosos retards van
crear indignació entre els usuaris,
que al juny van tallar la via del tren
a l'estació de l'Aldea per denunciar
el deficient servei que ofereixen
Renfe i Adif al territori. A partir del 5
d'agost van entrar en servei uns
nous horaris que incrementaven el
temps de trajecte entre Barcelona i
Tortosa en una mitjana de vuit mi-
nuts per ajustar els retards al
temps real. Els reajustaments hora-
ris no van eliminar, però, les inci-
dències, que durant el mes d'agost

es van repetir malgrat incrementar
la puntualitat fins al 63%. El Govern
va negociar amb Adif i Renfe l'atura-
da dels trens Euromed a l'estació
de l'Aldea a partir del 12 de novem-
bre com a compensació.

MANIFESTACIÓ HISTÒRICA Di-
verses desenes de milers de mani-
festants van omplir els carrers
d'Amposta el 7 de febrer per rebut-
jar, de forma clara i contundent, el
Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre
aprovat pel govern espanyol en fun-
cions un mes abans. La protesta, la
més massiva organitzada mai al te-
rritori -i aquesta vegada, amb el su-
port del Govern i de les entitats in-
dependentistes- tenia com a objec-
tiu fer visible davant les institucions

europees els incompliments nor-
matius i els perjudicis que pot oca-
sionar una planificació que preveu
més embassaments, més regadius
i menys cabals: “La mort social,
econòmica i ecològica del riu”, se-
gons la PDE. La visita al Delta, just
l'endemà, d'una delegació del Par-
lament europeu va culminar amb
un contundent informe, aprovat per
l'eurocambra, que censurava la po-
lítica hidrològica del PP i reclamava
la revisió dels cabals per al tram fi-
nal de l’Ebre i la retirada del Pla. En-
tre la visita sobre el terreny i l’infor-
me definitiu, el 5 de juny es va fer
una manifestació a Barcelona que,
si bé va rebaixar el to quantitatiu de
la protesta nacional, va acabar
d’enfocar Brussel·les com a recep-

La dimensió assolida per la crisi mediambiental i socioeconòmica de Flix i l’oposició, amb la complicitat de Brussel·les, a la planificació hidrològica espa
celerat el relat d’un any també molt marcat per la crisi ferroviària i el dramàtic accident d’un autobús a Freginals

Imatge del tancat que ha confinat els residus que s’han anat traient (encara en queden) del pantà de Flix. A la dreta, una riuada de
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tora del missatge. La PDE ha tan-
cat l’any en alerta davant un nou
Pacte Nacional de l'Aigua estatal
avalat, sobretot, pel PP i C’s, que
podria activar un inèdit banc d’ai-
gua per fer intercanvis entre con-
ques. 

PUNT D’INFLEXIÓ CONTRA LA
REGRESSIÓ Al febrer, el SETMANARI

L’EBRE avançava que un projecte eu-
ropeu liderat per la UPC havia calcu-
lat que el delta de l'Ebre podria per-
dre entre un i dos metres respecte
al nivell del mar a final de segle. Per
evitar que desaparega la meitat de
la superfície deltaica, l'estudi expo-
sava solucions com la necessitat de
riuades controlades, la creació de
barreres vegetals o la instal·lació de

murs flexibles amb bosses d'arena,
que s'han incorporat parcialment a
un pla pilot de xoc que s'aplicarà a
l'hemidelta esquerre i que es va pre-
sentar el mes de desembre a Barce-
lona, amb el consens d'administra-
cions i agents científics i tècnics. Ai-
xò sí, també amb les reticències de
la PDE, que avisa que cap pla contra
la regressió tindrà un èxit prou im-
portant si no té en compte la falta
de sediments al cabal del riu. La
CHE va declinar, al març, valorar l'o-
bertura de les comportes de fons
dels embassaments de Riba-roja i
Mequinensa. A final d'any, alguns
ajuntaments ja havien començat a
aprovar una moció, impulsada per la
Campanya Pels Sediments, per exi-
gir mesures.

CONTROVÈRSIA TAURINA Tot i
que fa anys que es viu un perma-
nent estira i arronsa entre taurins i
antitaurins per les festes amb bous
a l’Ebre, la del 2016 ha sigut la cam-
panya més tensa i complicada. Una
dura escridassa a un grup d’activis-
tes en un bou embolat a Aldover i
l’agressió a dos animalistes a la pla-
ça de Mas de Barberans van esvalo-
tar-ne l’arrancada. Amb la col·labo-
ració dels Mossos d’Esquadra, molt
presents a les places, la resta de la
campanya ha estat marcada per un
protocol de les comissions taurines i
els ajuntaments que ha facilitat l’ac-
cés als actes taurins dels animalis-
tes que enregistren imatges i la fae-
na de la premsa. Ha estat, però, el
primer any sense bous a la mar. Les

Cases d’Alcanar i l’Ampolla van re-
nunciar-hi arran de la resolució d’un
jutge, tot i que esperen que la justí-
cia acabe de resoldre si la Llei dels
correbous n’empara la modalitat o
no. 

Parlant de recursos: el Govern va
renunciar enguany a mantindre als
jutjats la lluita per regularitzar els
testos de bravura amb públic i capgi-
rar una prohibició que ha perjudicat
l’economia de les ramaderies d’Alfa-
ra. Ara només li quedaria -si real-
ment volgués moure fitxa- introduir
canvis normatius. L’executiu també
ha acabat l’any sense concretar una
solució per als bous de l’illa dels
Bous, que a l’estiu van patir un altre
episodi històric de fam denunciat en
exclusiva per aquest setmanari.

SEMBRA EN SEC En la lluita con-
tra el caragol maçana, la principal
novetat ha estat la irrupció de la
sembra en sec com a mesura. Se
n’ha fet una prova pilot a més de 90
hectàrees de l'hemidelta esquerre
que ha deixat prou satisfets pagesos
i experts: redueix els danys de la pla-
ga en el cultiu de l'arròs i també els
costos de producció. És una fórmu-
la, però, que encara té el repte de
garantir que els camps no quedaran
massa afectats per un excés de sali-
nitat.

VAIVÉ DE L’IMPOST NUCLEAR
Tombat pel Constitucional, la Gene-
ralitat ha buscat una altra fórmula
(gravant el risc mediambiental en
lloc de la producció) per tirar enda-
vant un impost nuclear que ha d'a-
portar uns 12 milions d'euros a les
àrees d'influència d'Ascó i Vandellòs,
sobretot per a diversificació. L'any
nuclear també ha estat marcat pels
torpedes polítics contra la seu esco-
llida el 2011 per acollir tots els resi-
dus nuclears: Villar de Cañas. L'opo-
sició del PSOE de Castella-La Manxa
ha estat determinant. Això genera
dubtes sobre la gestió de tots els re-
sidus del parc nuclear espanyol i, es-
pecialment, en el marc del procés
sobiranista, sobre la dels residus
dels tres reactors catalans, Ascó I i II
i Vandellòs II, i els de la clausurada
Vandellòs I, que encara no han tor-
nat de França. El magatzem indivi-
dual d'Ascó sembla que tindrà més
recorregut del que podia semblar. Ai-
xò sí: l'Estat manté que un MTC con-

tinua sent la solució.
En matèria energètica, al juny En-

desa va fer oficial que adquiria la
històrica Eléctrica del Ebro per 24,7
milions d'euros. L'altre front energè-
tic està vinculat al nyap del projecte
Castor. Els consumidors han comen-
çat a assumir la milionària indemnit-
zació a Escal UGS (controlada pel
grup ACS de Florentino Pérez) men-
tre exalts càrrecs, funcionaris esta-
tals i directius de la promotora del
projecte han començat a desfilar
pels jutjats de Vinaròs.

L’EVOLUCIÓ DE LA CRISI Tot i la
consolidació de la precarietat labo-
ral (un estudi fet públic al setembre
concloïa que només un de cada 200
contractes temporals a jóvens pre-
veia un mínim d'un any de durada),
en què l'increment d'afiliats a la Se-
guretat Social ha estat inversament
proporcional a la qualitat de les con-
dicions de faena, també ha estat
l'any en què s'ha fet públic que el
grup Jabil està invertint 8 milions a
Tortosa per crear 80 nous llocs de
treball i impulsar un centre tecnolò-
gic (únic a Europa del líder mundial
en embalatge Nypro/Jabil) a les ins-
tal·lacions de Plásticos Castellà, a
Tortosa.

AMBULÀNCIES EN PEU DE GUE-
RRA El conflicte social nou de l’any
a les Terres de l’Ebre ha estat l’ence-
tat pels treballadors de les ambulàn-
cies, que han denunciat diversos in-
compliments del contracte del ser-
vei per part de la nova empresa ad-
judicatària, Egara Lafuente, i han re-
tret al Govern que, malgrat un man-
dat clar del Parlament, no haja fet
res per revertir la supressió d’ambu-
làncies que va implicar l’aplicació
del polèmic concurs resolt el 2015.
Com és costum des que va esclatar
la crisi, aquest no ha sigut l’únic fo-
cus conflictiu en l’àmbit de la salut. 

Entre d’altres incendis, Móra d’E-
bre fa mesos que reclama un pla
d'inversions per al seu hospital a
canvi dels 4 milions desviats al de
Reus, gestionat pel mateix grup. Els
treballadors fins i tot han denunciat
que els equipaments del centre ri-
berenc estan obsolets i l'Ajuntament
de Móra ha deixat de condonar l'IBI
a l’empresa de la qual depèn l’hos-
pital i en reclama una gestió des del
territori. ■

l’aigua al coll

nyola han conduït i ac-

e gent en la històrica manifestació d’Amposta contra el Pla de conca de l’Ebre.
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