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El regidor del Partit Popular a 

l'ajuntament de Deltebre, Tomàs 

Castells, va aprofitar l'últim 

plenari de l'ajuntament de 

Deltebre, per anunciar que ell i 

"un grup de persones" que no va 

identificar, han decidit passar a 

l'atac i denunciar les actuacions 

públiques contra la regressió del 

delta en les que no estan d'acord. 

Més concretament va dir que 
denunciarien als "xupòteros" - 
referint-se al biòleg Carles Ibáñez 
- per "desemmascarar" un 
suposat ús indegut que es fa dels 
diners que aporta la Unió 
Europea i d'altres institucions per 
actuar contra la regressió del 
delta de l'Ebre, un tema molt 
d'actualitat després de les greus 
afectacions dels últims temporals 
a la costa. 

Castells, que és un dels referents 
del PP a les Terres de l'Ebre, va 
dir durant la seua exposició que a 
les Terres de l'Ebre la Unió 
Europea ha destnat en els últims 
15 anys uns 400ME, i va 

subratllar que 250ME d'aquests diners han anat al delta de l'Ebre (la resta se'ls hauria quedat l'embassament de Flix). 
A nivell de dades va insistir que els projectes life que s'haurien fet al territori han suposat que 15ME s'hagin destinat a 
sous, citant i assenyalant directament al doctor i biòleg Carles Ibañez, director de l'actual projecte Life que gestiona 
l'IRTA, junt "el seu equip", i que recentment ha obtingut molta visibilitat gràcies al programa 'Volando Voy' de Jesús 
Calleja, emés per Quatro aquesta setmana. 

 
Segons aquest regidor del PP el projecte del colmateig (treure sediments dels embassaments per enviar-los als 
camps d'arròs, a gran escala) no és el que cal fer per la regressió, sinó que allò que cal és "posar pedres" dins del 
mar, a una distància "de 50 o 100 metres des de la costa". Cal recordar que Tomàs Castells, junt l'ex-diputat Joan 
Bertomeu, eren els dos polítics de confiança del Partit Popular que van connectar les intencions del govern d'Aznar, i 
dels respectius ministeris, per dur a terme els transvasaments de l'Ebre (anys 200-2004), a canvi d'obres de 
compensació que estaven descrites (i algunes amb projecte) dins del PIDE (Pla Integral del Delta de l'Ebre), auspiciat 
fins i tot pel malhaurat Consorci (CPIDE). 

 
Aquesta intervenció es va produir en el moment que els partits polítics de Deltebre demanaven al govern de Madrid 
ajudes per valor de 3'3ME per actuar contra els efectes del temporal, aprovada per tots els partits exepte la CUP. 
També cal afegir que cap dels partits polítics presents (PDECat, ERC, PSC o CUP), van replicar als durs atacs que 
va llançar Castells (l'alcalde sí va fer alguna matització sobre quin era el paper de l'Ajuntament dins del Life), malgrat 
que aquest és un projecte consensuat dins de l'actual IDECE, i que també compta amb la implicació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i del conegut enginyer Sánchez Arcilla. 

Les polèmiques declaracions del regidor del PP:  
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d’aigua. El camí que apunta que cal 
seguir el Llibre blanc de la transició 
nacional de Catalunya, que el Go-
vern va presentar el setembre del 
2014, és el de l’autosuficiència. Les 
polítiques hídriques, diu el docu-
ment, “visualitzen Catalunya com 
un estat modern, compromès amb 
els reptes europeus”. Aquest com-
promís, continua, “comporta ser 
autosuficient amb l’aigua de què es 
disposa, internalitzar-ne els costos 
i garantir el bon estat ecològic i quí-
mic de totes les aigües”. 

Dependència prevista 
Fonts de Territori i Sostenibilitat 
insisteixen a l’ARA que “haurà de 
ser l’estat espanyol qui aporti les so-
lucions i el finançament per resol-
dre aquest dèficit estructural que té 
encara Catalunya en matèria d’ai-
gua”. Tot i això la conselleria no veu 
cap incoherència entre la postura 
de l’ACA i el procés sobiranista o les 
guies del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional que apunten cap 
a l’autosuficiència. “Aquest és el pa-
norama legal”, insisteixen des del 
departament. Les mateixes fonts 

asseguren que l’ACA “té identifica-
des diverses solucions per incre-
mentar la garantia en el període 
2016-21 i serà la Generalitat qui de-
cidirà les que es porten a terme”. 

El Llibre blanc de la transició na-
cional de Catalunya també recorda 
que les actuacions previstes al primer 
pla de gestió de l’aigua “podrien asse-
gurar l’autosuficiència de Catalunya 
pel que fa a la disponibilitat d’aigua”. 
De les inversions previstes al primer 
pla només se’n van complir una part. 
Preveia 6.269 milions d’euros d’in-
versions, dels quals 5.159 corresponi-
en a la Generalitat. Es van executar 
inversions per valor de 3.678 milions 
d’euros, segons l’anàlisi del compli-
ment del pla que es va fer el 2015. 
L’incompliment de la disposició ad-
dicional tercera de l’Estatut, que pre-
veia que l’Estat fes inversions a Ca-
talunya en proporció al pes que té al 
PIB d’Espanya, va impedir que el Go-
vern aconseguís els ingressos que te-
nia previstos, una part important dels 
quals havien d’anar a l’ACA. 

El pla de gestió de l’aigua aprovat 
aquest mes no va tan enllà amb les 
propostes d’inversió: en preveu per 

No hi ha prou aigua i el Govern diu 
que li cal l’Estat per resoldre-ho

A l’últim pla de gestió de l’aigua l’ACA trasllada el problema al Pla Hidrològic Nacional

SERVEIS BÀSICS

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
que forma part del Govern, renuncia 
a la possibilitat de resoldre tota sola 
la falta d’aigua que hi ha, i que es pre-
veu que augmenti. Mentre l’executiu 
de Puigdemont parla d’estructures 
d’estat, l’ACA ha passat de fer pro-
postes per resoldre el dèficit d’aigua 
a afirmar que caldrà comptar amb el 
Pla Hidrològic Nacional, d’àmbit es-
tatal, per respondre-hi. La compara-
ció entre el primer pla de gestió de 
l’aigua, aprovat el 2010, amb el segon, 
que es va aprovar el 3 de gener i és vi-
gent fins al 2021, evidencia aquest 
canvi. Tot i això fonts de la conselle-
ria de Territori i Sostenibilitat man-
tenen que no hi ha cap “incongruèn-
cia” en la política del Govern. 

Ara no hi ha perill immediat de 
restriccions d’aigua: el dèficit es-
tructural que té el sistema Ter-Llo-
bregat –el que abasteix l’àrea me-
tropolitana– es faria evident només 
en cas que hi hagués una sequera 
llarga. Però si se’n repetís una com 
la del 2007-2008 –i amb el canvi cli-
màtic és previsible– hi tornarà a ha-
ver problemes. Tot i que la situació 
ha millorat molt, una sequera així 
–comptant amb els recursos actuals– 
faria que faltessin dos metres cúbics 
per segon d’aigua. O sigui: el volum 
d’aigua equivalent a 25.000 piscines 
olímpiques al cap de l’any –partint 
de la base que en cada una hi caben 
2.500 metres cúbics d’aigua–. A 
més, l’últim pla de gestió de l’aigua 
preveu que aquest dèficit s’hagi du-
plicat el 2021 i que arribi a l’equiva-
lent de 75.000 piscines olímpiques 
el 2027. Si no s’hi fa res, a part de les 
mesures que ja preveu el pla, segons 
els càlculs de l’ACA en deu anys tor-
narem a una situació propera a la 
del 2007-2008. I això sense comp-
tar amb el dèficit del sistema de la 
Muga, que “es podrà resoldre pro-
bablement amb recursos de la ma-
teixa conca”. Ara mateix és de 3.000 
piscines olímpiques l’any, però es 
pot arribar a quadruplicar. 

En aquest context el pla de l’ACA 
indica que “la magnitud de l’aporta-
ció complementària requerida fa 
que calgui traslladar la seva defini-
ció i finançament al futur Pla Hidro-
lògic Nacional”. O sigui: calen els di-
ners de l’estat espanyol per afrontar 
el problema. Aquesta referència no 
es feia al pla de l’aigua anterior, el 
del 2010, que proposava mesures 
per resoldre el dèficit estructural 

BARCELONA
ENRIC BORRÀS

L’Ebre al seu pas per Tortosa. Ara no hi ha risc de restriccions d’aigua però el dèficit es faria evident en cas de sequera. MARC ROVIRA

973 milions d’euros. De fet, des del 
2010 que l’agència gairebé no inver-
teix i dedica bona part dels ingres-
sos del cànon de l’aigua a pagar el 
deute acumulat. Es preveu que co-
menci a recuperar el poder inversor  
l’any que ve, però l’ACA mateixa as-
sumirà tota sola més de la meitat de 
la inversió planificada fins al 2021, 
503 milions d’euros. 

Fonts de la conselleria expliquen 
que el pla de gestió de l’aigua només 
pot actuar sobre les conques inter-
nes, que corresponen als cursos 
d’aigua que només circulen pel ter-
ritori català i desemboquen directa-
ment al mar. A les conques interco-
munitàries –les de l’Ebre i el Xú-
quer–, com que discorren per altres 
comunitats, la gestió és compartida 
amb l’Estat. A més, hi ha la de la Ga-
rona, que es considera internacio-
nal perquè també passa per Fran-
ça. L’ACA manté que només si Cata-
lunya s’independitza tindrà compe-
tències sobre tot el territori i podrà 
fer un pla per a totes les conques. En 
canvi, el pla del 2010 proposava me-
sures que havien de fer la Genera-
litat i l’Estat.e

Guia  
El ‘Llibre blanc 
de la transició 
nacional’ diu 
que cal ser 
autosuficient 
amb l’aigua

Diferència 
El primer pla 
preveia 6.269 
milions 
d’inversions; 
el d’ara, 
973 milions


