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ECOticias: ¿Debido a qué circunstancias históricas y coyunturales surge el CAT?  

Xavier Pujol: El Consorci d’Agiües de Tarragona (CAT) surge para dar respuesta a la necesidad de disponer de agua 

potable para diversas poblaciones de la comarca de Tarragona. Ciudades como Tarragona, Reus, el Vendrell y 

localidades turísticas de La Costa Daurada (Costa Dorada) presentaban escasez de agua debido a la 

sobreexplotación de los acuíferos y la consiguiente salinización de las capas freáticas, a causa del boom turístico, el 

crecimiento urbanístico y de la industria petroquímica que funciona desde la década de los años 1970. 

Por otra parte, en el Delta del Ebro los canales del riego de los márgenes derecho e izquierdo sufrían deterioros por 

su antigüedad (fueron construidos en los años 1856 y 1911, respectivamente), con roturas y pérdidas de hasta 12 

m/s. Sobre esta base y tras estudios y negociaciones se alcanzó una solución de equilibrio para el territorio que se 

materializó en la Ley 18/1981 de 1 de julio, por la que se regulaba la concesión de hasta un máximo de hasta 4mᶾ/s; 

es decir, un aprovechamiento de hasta un máximo de una tercera parte del agua recuperada por el revestimiento de 
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los canales. Dos condiciones más imponían la Ley: uso exclusivo del agua para abastecimiento urbano e industrial y 

que el ámbito de actuación fuese dentro de la provincia de Tarragona.  

Esta fue la primera concesión que no implicaba una detracción directa de agua del río Ebro y sigue siendo un modelo 

de gestión única, en la que no hubo ninguna aportación ni subvención por parte del Estado 

El 2 de abril de 1985 se constituyó el Consorcio de Aguas de Tarragona, un ente con personalidad jurídica propia sin 

ánimo de lucro, formado por la Generalitat de Cataluña, ayuntamientos e industrias demandantes de agua de la 

provincia de Tarragona y representantes de las dos comunidades de regantes del delta del Ebro.  

En el año 1989 se inició el suministro de agua a los ayuntamientos e industrias y lo que para entonces eran apenas 

21 municipios y 18 industrias, actualmente son 63 y 28 respectivamente; esto representan el 85% de la población 

total y una cobertura del 36% del territorio de la provincia de Tarragona. 

 

ECOticias: ¿Cuáles es la misión fundamental de vuestra institución?  

Xavier Pujol: El objeto del CAT es la captación, el tratamiento y la distribución a los municipios y las industrias de 

Tarragona que lo integran, del agua procedente de la concesión otorgada mediante el establecimiento y explotación 

de la red en alta o primaria, que incluía las obras de conducción hasta los depósitos municipales e industriales.  

La misión: ofrecer un producto y servicio de calidad, a un precio ajustado al coste real del mismo y de acuerdo con 

los principios de la Directiva Marco del Agua (principio de recuperación de costes), respetando el medio ambiente y 

poniendo énfasis en la prevención, en la seguridad y en la salud en el trabajo. 

El agua distribuida por el CAT tiene garantizada una calidad que permite asegurar la protección de la salud de las 

personas que la consumen. La normativa que se aplica es el Real Decreto 140/2003 y314/2016, por el que se 

establece cuáles son los criterios sanitarios en cuanto a la calidad del agua para consumo humano; además, en 

marzo de 2015 se obtuvo la certificación ISO 22000 de inocuidad alimentaria, asimilando el agua como producto 

alimentario y estableciendo una serie de controles adicionales, para garantizar aún más la calidad del agua servida a 

los usuarios. 

 

ECOticias: ¿Qué es el Plan Delta?  

Xavier Pujol: El Plan del Delta, que elaboró la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y fue aprobada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, suponía invertir 90 millones de euros en un proyecto que consistió 

básicamente, en una serie de obras de infraestructura dedicadas a la impermeabilización de los canales y acequias 

de riego (revestimiento de hormigón).  

Los costes de esta operación se financiarían con el canon que se aplicaría a los usuarios consorciados 

(ayuntamientos e industrias) beneficiarios de la recuperación de agua, equivalente a un tercio de la que ya no se 

filtraría por los canales (y hasta un máximo de 4m³/s). 

 

Este Plan supuso para las comunidades de regantes poder disponer de una infraestructura hidráulica renovada y 

puesta al día, con la consiguiente optimización de la gestión de riego. El conjunto de trabajos ejecutados ha supuesto 

una inversión superior a los 139 millones de euros y ha permitido revestir en total 197 km de canales y acequias. 

 

ECOticias: ¿Qué otros planes, tiene el CAT en el futuro?  

Xavier Pujol: Durante los más de 30 años de vida del CAT, siempre ha primado el interés por la mejora continuada 

de las instalaciones, infraestructuras y servicio a los consorciados, por ello, durante todos estos años se han 

desarrollado diferentes planes de inversión.  

Por ejemplo, en 2017 se cumplen 10 años de la puesta en funcionamiento del Laboratorio de Calidad. Este 

laboratorio cuenta con cuatro secciones para analizar los parámetros orgánicos, inorgánicos, microbiológicos y 

radiológicos, esta última sección es gestionada por la Unidad Radioquímica Ambiental y Sanitaria (URAIS) de la 

Universidad Rovira i Virigili de Tarragona y en ella se analiza tanto el agua captada, como la distribuida por el CAT. 

Este año se ha incorporado un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masas, una instrumentación 

adecuada que podrá determinar las llamadas sustancias emergentes, como fármacos (antibióticos, ibuprofeno, etc.), 
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drogas, productos cosméticos y de aseo personal, plaguicidas y pesticidas de nueva creación, metabolitos 

procedentes de las algas del propio río Ebro (microscistinas), etc. Se podrán determinar entre 30 y 40 nuevos 

parámetros, además de los que actualmente ya se determinan. 

La unificación y actualización de la Sala de Control en 2013 permitió implementar un sistema de automatización de 

todo el proceso. Sobre esta base se desarrolló un proyecto de optimización y eficiencia energética, innovador en toda 

Europa, que ha interesado a diferentes actores del sector del agua. Supuso una gran inversión (1,2 millones de €) 

con un retorno casi inmediato de dos años. 

Durante el primer trimestre de 2017 entrará en funcionamiento una planta de ozono, un proceso más en la 

potabilización del agua, adaptando un sistema de preozonización pionero, junto con una postozonización, fruto de 

estudios y modelos reducidos encargados bajo una visión única y completa de una estación de tratamiento de futuro 

(estudio ETAP XXI).  

Esta planta supone eliminar el cloro en el proceso de tratamiento mejorando aspectos de riesgos en el transporte de 

mercancías peligrosas, almacenamiento de productos químicos y seguridad laboral junto con una optimización 

económica del conjunto del proceso de potabilización. 

 

Xavier Pujol Mestre (1964), ocupa la Dirección y Gerencia del Consorcio de Aguas de Tarragona desde julio de 

2015, accediendo al cargo desde la Dirección de Infraestructuras y Producción, que ejercía desde 2003, coordinando 

los diferentes departamentos técnicos. Comenzó su andadura en el CAT en junio de 1998 con el cargo de técnico 

adjunto a la gerencia.  

Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el ETSECC-UPC de Barcelona y posee posgrados en Gestión 

de Empresas de Obra Pública e Ing. Municipal, Gestión Privada de Infraestructuras, además de un Máster en Gestión 

de Infraestructuras.  

Anteriormente, tras un breve paso por una empresa constructora, fue funcionario de carrera (actualmente en 

excedencia) del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Generalitat de Catalunya (1990-1998), 

desarrollando diversas funciones y cargos dentro de la Dirección General de Urbanismo del Depto. de Política 

Territorial y Obras Públicas, como jefe de sección de coordinación territorial y secretario de la Comisión Prov. de 

Urbanismo de Tarragona. 
 



Sense sediments no hi ha futur

El Govern aposta per un

consorci sanitari públic

de les Terres de l’Ebre

Entrevista al delegat, Xavier
Pallarés, per fer balanç d’un any
de govern de Junts pel Sí P. 66 I 7

Divendres 3-2-2017.    Número 771   Preu 2 €

Ercros es desentén dels

nous focus de contaminació

La direcció d’Ercros diu que no li
consta que hi haja hagut cap tipus
d’abocament de productes químics
fora del terreny industrial. En decla-
racions a aquesta publicació, la
secretària general de la companyia
diu que podrien ser residus histò-

rics, de fa més de 50 anys, tot i que
matisa que “si es demostra que hi
ha alguna afectació i que ha sigut
responsabilitat d’Ercros, l’empre-
sa ho assumirà”. La Generalitat
agafarà mostres dels focus denun-
ciats per extreballadors. P.  222

Tortosa vol ser seu

d’uns jocs esportius

mundials populars 

CSIT WORLD GAMES Competirà amb Finlàndia i Israel

Adéu a la creu als

Caiguts de la Torreta 

REPORTATGE

CIENTÍFICS I ACTIVISTES coincideixen que la solució integral per
al delta de l’Ebre és la mobilització de sediments dels pantans

L’IRTA farà un test d’injecció directa al riu esperant l’aposta política
que evite la futura desaparició de bona part del Delta               P. 22 I 3

Dia Mundial de les Zones Humides

www.ebredigital.cat

MARIANO CEBOLLA
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Terres dde ll’Ebre  Òscar Meseguer

Aquest dijous es va celebrar el Dia
Mundial de les Zones Humides i el
delta de l'Ebre, per no variar, està al
punt de mira. Potser més que mai.
Els impactes del canvi climàtic i de
la falta d'aportació de sediments,
traduïts en una regressió galopant
de la costa i agreujats per la subsi-
dència (enfonsament natural) dels
deltes,  s'han fet evidents arran dels
darrers temporals. L'alerta ha estat
fixada pel tercer informe català so-
bre el canvi climàtic. La qüestió ja
havia arribat dies abans a les Corts
espanyoles amb una decebedora
votació al Senat en què el PP va
tombar una proposta per fer una

prova pilot ambiciosa d'aportació de
sediments acumulats a l’embassa-
ment de Riba-roja, i ha agafat entitat
mediàtica a través del programa de
televisió Volando Voy, de Jesús Ca-
lleja, que en l'emissió del 25 de ge-
ner va abordar l'amenaça a la super-
vivència de la regió; un risc que s'in-
crementa amb la falta de garanties
de cabal que consagra l'actual Pla
Hidrològic de l'Ebre. Aquest, tot i fi-
xar per primera vegada un cabal mí-
nim per al tram final de l’Ebre, no ha
tingut en compte les reclamacions
(fins i tot de la Comissió Europea)
d’un cabal preventiu molt superior a
l'estipulat per la CHE i no ha dedicat
un sol capítol del Pla a una qüestió
vital per a la viabilitat del Delta: els

sediments, en un 98% retinguts als
embassaments. 

En aquest context, l'IRTA ha apro-
vat els primers testos d'injecció a la
xarxa de reg del Delta de sediments
procedents del Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT), que capta aigua
dels dos canals de reg principals de
l'Ebre i la potabilitza per abastir mu-
nicipis i indústries de tota la provín-
cia. S'ha constatat que, com es pre-
veia, aquesta pràctica pot resultar
efectiva: els canals i sèquies trans-
porten els sediments i els dipositen
als camps d'arròs, la qual cosa hau-
ria de permetre crear noves capes
de sòl per lluitar contra la subsidèn-
cia. És el que antigament es conei-
xia com la tècnica del colmateig, a

partir de la qual es van crear els
arrossars a final del segle XIX. En
pocs anys, amb un sistema de ca-
nals molt més limitat que l'actual, es
va guanyar una capa fèrtil de 10
centímetres, segons recorda el biò-
leg Carles Ibàñez, director del pro-
grama d'ecosistemes aquàtics de
l'IRTA. Abans, el Delta era tot salat. 

El que s'ha fet ara és només un
test de validesa, actuant en algun
tram molt concret de la xarxa de reg.
Ara, el que cal per acabar de donar
viabilitat tècnica al repte de tornar a
portar sediments al Delta és fer el
mateix riu amunt, i és el que preveu
fer l'IRTA, impulsor i tutor del projec-
te Ebroadmiclim, a la primavera. Ibà-
ñez explica que es llançaran sedi-

El canvi climàtic, l’enfonsament natural i la inacció humana pengen el Delta d’un fil. Projectes de recerca i diverses campanyes
exigeixen una resposta política a la necessitat ineludible d’aportar sediments mentre l’IRTA n’ultima els primers testos d’eficiència

L’IRTA injectarà sediments directament

al riu a la Ribera d’Ebre a la primavera

DESTACAT

■ El portaveu del Partit Popular a
l’Ajuntament de Deltebre, Tomàs
Castells, va acusar, en l’última ses-
sió plenària, Carles Ibàñez, respon-
sable de l’IRTA, de mantindre el seu
sou gràcies a projectes Life “que no
serveixen per a res”. Castells va as-
segurar que en els darrers anys s’-
han gestionat 15 milions d’euros
de fons europeus per viure ‘xupòp-
teros’, i va advocar per mesures du-
res com ara posar murs de pedra
submergits dins del mar. 

El PP de Deltebre, contra
els projectes Life
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DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES Els científics confien que el Congrés inste el govern espanyol a mobilitzar sediments de Riba-roja

El Montsià concentrarà la costa amb
més quilòmetres vulnerables als temporals

Les onades de calor provocaran
cap a mitjans de segle vuit vegades
més morts que en l'actualitat a Ca-
talunya: partint de les 300 morts
anuals actuals, cap al 2050 es pre-
veuen unes 2.500 morts cada any a
causa de l'increment i intensitat de
les onades de calor. És la conclusió
del tercer informe sobre el canvi cli-
màtic a Catalunya, en què han po-
sat més l’accent els mitjans de co-
municació durant aquesta setma-
na. El document, elaborat per 141
autors i 44 revisors procedents de
totes les universitats públiques i
dels principals centres de recerca
de Catalunya, preveu un increment
de la temperatura mitjana de fins a
1,40 C i una reducció de prop del
10% de la pluviometria. Això, entre
altres conseqüències, a més a més
de la salut, podria perjudicar la pro-
ducció agroalimentària, el turisme i,
és clar, l'abastiment d'aigua.

La investigació contempla que el
2050 hi haurà una reducció dels re-
cursos hídrics del 9,4% al Pirineu,

d’un 18,2% a l'interior i d’un 22% al
litoral. A les subconques fluvials piri-
nenques, el descens de pluja condi-
cionarà la regulació dels embassa-
ments.

L'increment de temperatures se-
rà perjudicial per a les platges per-
què creixerà el nivell del mar i

n’augmentarà l'erosió. La tempera-
tura de l'aigua ha crescut en 0,30 C
per decenni des del 1974 i el nivell
del mar creix uns 4 centímetres per
dècada des del 1990. Cap a l'any
2050, el 30% de les platges catala-
nes tindrà problemes de regressió i
el 49% de la costa de Catalunya es-
devindrà vulnerable o molt vulnera-
ble a l’erosió provocada per l’acció
dels temporals. Els episodis d'inun-

dació augmentaran en intensitat i
en percentatge de costa afectada.
El 21% de les platges requeriran ac-
tuacions addicionals per al seu
manteniment cap a final de segle.

L’informe admet que el delta de
l’Ebre, amb 51 quilòmetres de costa
amb interrupcions antròpiques mí-
nimes, representa l’ambient natural
de major rellevància del litoral cata-
là, en el marc d’una previsió que,
considerant la contribució del trans-
port longitudinal de sediment, diu
que l’any 2060 les platges de Cata-
lunya tindran uns 140 km de costa
molt vulnerables als efectes dels
temporals en comparació als 61
quilòmetres actuals. L’augment mà-
xim es presenta al Montsià, amb 65
km de costa afectats respecte als 3
km actuals. Al mar, l'escalfament
afectarà negativament les praderies
de posidònia i els coralls, portarà
espècies invasores de mars més cà-
lids i l'increment de meduses i al-
gues tòxiques. La pesca es podria
reduir en un 20% el 2050.

Campanya de SEO/BirdLife i

neteja dels erms de la Tancada

Terres dde ll’Ebre  Redacció

SEO/BirdLife ha posat en marxa
una campanya per exigir a les ad-
ministracions mesures concretes
de gestió hídrica que permeten sal-
vaguardar els principals aiguamolls
de l'Estat espanyol: el delta de l'E-
bre, Doñana i l'albufera de Valèn-
cia. En el cas del Delta, la campan-
ya posarà l'accent en la necessitat
que arriben a la desembocadura
suficient cabal i sediments per llui-
tar contra la regressió i els efectes
del canvi climàtic, que amenacen la
fauna i les activitats econòmiques
de l'espai. L’entitat ecologista ha fet

una crida a la ciutadania perquè se
sume a la iniciativa signant la peti-
ció a través de la plataforma chan-
ge.org. Reconeix que difícilment es
podrà tornar a la dinàmica fluvial
que tenia la conca als anys 50 o 60
del segle XX, abans que s'acabes-
sen els grans embassaments, però
veu possible aplicar mesures per
blindar un ecosistema aquàtic com
el Delta. Aquest dissabte, per cele-
brar el Dia Mundial dels Aigua-
molls, voluntaris de SEO/BirdLife,
la PDE i la Campanya pels Sedi-
ments netejaran els erms pròxims
a la llacuna de la Tancada (a la
imatge). ■

ments del CAT a diferents punts del
riu; probablement, a l'alçada de Mó-
ra d'Ebre i Ginestar, a la Ribera d’E-
bre, per analitzar-ne el comporta-
ment. Amb el resultat de totes
aquestes proves, la Universitat de
Còrdova, que també participa en el
projecte, articularà un model mate-
màtic que puga guiar una actuació a
gran escala. Aquesta, però, és im-
possible si no es recorre als sedi-
ments que hi ha al fons dels pantans
de Riba-roja o Mequinensa. El CAT
pot facilitar, aproximadament, mil to-
nes de sediments anuals, però Ibà-
ñez recorda que se'n necessitarien
un milió, que es calcula que es po-
den extraure dels embassaments,
per mantindre l'elevació actual del
Delta. "Ara bé, si prioritzem les zo-
nes que ja estan quedant per sota
del nivell del mar, per començar
amb moltes menys en faríem prou i
ja es notarien els efectes positius",
matisa. 

L'IRTA, d’altra banda, també està
implicat en el pla pilot presentat re-
centment per dragar algunes plat-
ges de Deltebre i intentar regenerar,
així, de forma natural, l'arena del li-
toral per minimitzar els efectes dels
temporals. El projecte, que encara

no té finançament garantit, està im-
pulsat per l'Ajuntament de Deltebre
amb el govern de la Generalitat,
l'Estat i la UPC, però les actuacions
plantejades -si bé també es preveu
recuperar algun antic braç de riu
per facilitar l'estesa de futurs sedi-
ments o dels pocs que avui hi bai-
xen- són, sobretot, per actuar a curt

termini: el mar es menja uns cinc
metres de costa de mitjana anual al
Delta. Al marge dels sediments com
els procedents de la planta del CAT
a l’Ampolla, adients per al colmateig
de les terres, i més enllà de l'acció
humana per millorar les barreres
naturals, Ibàñez explica que la lluita
contra la regressió necessita que el
riu porte sorra al litoral i això només
és possible amb riuades importants
(a partir d'uns 700 m3/segon), cada
vegada menys freqüents. Si no, l'a-
rena no arriba a la desembocadura. 

Amb la resta de sediments, en
canvi, es preveu una eficiència molt
alta en el transport per part del riu,

encara que siga amb cabals de poc
més de 100 m3/s (el cabal mínim
que marca el controvertit Pla de
conca), amb la qual cosa si la CHE i,
en última instància, el ministeri de
Medi Ambient s'avinguessen a aixe-
car les comportes de fons dels pan-
tans o a fer-hi un by-pass, els efec-
tes s'entreveuen molt positius. És a

dir, el Delta, tan vulnerable, té a la
vegada armes per lluitar contra el
canvi climàtic que no tenen altres
àrees del litoral. El canvi climàtic és
un problema global, però els sedi-
ments són una solució local que de-
pèn de la gestió hidrològica i de les
decisions polítiques.

Ibàñez coincideix amb la PDE que
sense tindre en compte els sedi-
ments no es pot actuar de forma in-
tegral contra la regressió i denuncia
que el govern espanyol no nota la
mateixa pressió per actuar al Delta
que si l'àrea afectada fos Doñana,
per posar un cas: "Electoralment, al
Delta viu poca gent i no té la matei-

xa importància Doñana per a Sevi-
lla que el Delta per a Barcelona, ni
té el mateix pes respecte a l'Estat
Catalunya que Andalusia". De tota
manera, abundant en la lectura polí-
tica, la proposta d'ERC per activar
una partida econòmica per fer una
transferència de sediments de Riba-
roja al Delta va ser tombada pel PP i
Coalició Canària, però la negativa
d'aquests dos partits no seria sufi-
cient perquè la proposta no prospere
al Congrés, on ERC ja ha anunciat
que la presentarà. També diferents
ajuntaments de les Terres de l'Ebre -
entre els quals, fa poc, el d'Amposta-
han aprovat una moció, impulsada
per la Campanya pels Sediments,
per reclamar a les administracions
superiors una actuació ambiciosa.
És a dir, es comença a guanyar l'es-
pai de l'agenda pública. 

El projecte Ebroadmiclim també
estudia la velocitat de subsidència
del Delta, que, segons Ibàñez, s'en-
fonsa des de més de mig centíme-
tre anual a prop de la desemboca-
dura a nivells de gairebé zero a prop
d'Amposta. La subsidència també
és menor a l'hemidelta sud, més an-
tic i amb un sediment més compac-
tat, que al nord, amb un sediment

més recent i tou. A aquest enfonsa-
ment, se li ha de sumar, per efecte
del canvi climàtic, la pujada del ni-
vell del mar i la menor disponibilitat
d'aigua del riu, cosa que també in-
crementarà les necessitats d'aigua
de reg en un futur. El resultat és que
el Delta pot perdre fins a un metre i
mig d'alçada fins a final de segle i
entre quatre i cinc metres en tres
segles (la pujada del nivell del mar
triga a notar-se, però després és
acumulativa i triga a frenar) segons
els auguris més pessimistes, si no
s'hi fa res al respecte. Per tant, des-
apareixeria. Molt abans, els costos
de producció de l'àrros es poden
disparar perquè quan queden arros-
sars per sota del nivell del mar s'-
haurà de bombejar aigua constant-
ment. Ibàñez aprecia que el sector
arrossaire n'és conscient, però ad-
met que, com que l'efecte encara és
menut, no es percep el punt crític.
"Estem al principi de l'acceleració
dels efectes”. “En la segona part
de segle pot ser dramàtic, però
sembla com si no ens ho acabem
de creure; no sé si la política i la
societat estan gaire preparades
per a aquests tipus de dinàmiques
exponencials", conclou. ■

El Govern ha

presentat el tercer

informe sobre el canvi

climàtic a Catalunya

El Delta pot perdre 1,5 metres abans de finals de

segle i no hi ha antídot sense sediments. La

subsidència és major a l’hemidelta nord.



El biòleg Carles Ibàñez explica d’una forma
prou didàctica que el canvi climàtic és una ma-
laltia crònica d’aquelles que per-li front és ne-
cessari percebre un punt crític a partir del qual
reaccionar. Com que els efectes es van notant
molt a poc a poc, no acabem de reaccionar
com a societat. No acabem d’agafar pas ferm
per girar full dels combustibles fòssils ni ens
agafem seriosament la necessitat de reduir l’e-
missió de gasos d’efecte hivernacle (tots hi po-
dem contribuir des dels hàbits domèstics) ni
ens acabem de creure (i aquesta reflexió és la
que ha de fer la societat ebrenca) que els nos-
tres néts i besnéts no podran gaudir del Delta
ni viure-hi si no fem res per evitar la seua pro-
gressiva desaparició. 
No es poden endarrerir més les decisions de
l’administració ni les mesures: a curt termini,
regenerant les platges i contenint la força del
mar de la forma menys agressiva possible, per
minimitzar els efectes dels temporals, però, so-
bretot, a llarg termini. I en aquest sentit, que a

ningú li quede cap dubte: el llarg termini co-
mença avui i passa per portar els sediments
al Delta, per tornar al riu el que és del riu. Re-
sulta impresentable que el PP haja votat en
contra de fer una prova pilot per transferir-ne
des de Riba-roja. Algun representant del PP
al territori hauria d’explicar els arguments

d’aquesta posició i fer-ho d’una forma igual
de clara, però un pèl més racional de com ho
ha fet el portaveu municipal del partit a Del-
tebre, advocant per mesures dures i ignorant
el llarg termini al qual devem el futur de les
pròximes generacions de ciutadans del delta
de l’Ebre. 

Els sediments: una cursa de fons

Qui contamina paga. Aquesta màxima, consa-
grada per les legislacions contemporànies, no
ha estat aplicada en el cas sagnant de la con-
taminació de l’embassament de Flix, en què
l’empresa responsable va passar de puntetes
pel purgatori. Ara, després de mesos de debat
sobre el grau de contaminació dels terrenys in-
dustrials, una hipoteca incòmoda a l’hora de
buscar nous inquilins un cop la planta de clor
d’Ercros va assolir data de caducitat (a final
del 2017), han sortit nous focus de contamina-
ció fora de la zona industrial, suposadament

per abocaments incontrolats que s’haurien fet
fa anys. L’empresa ha parlat amb aquesta pu-
blicació, cosa que és d’agrair. Per primera ve-
gada després de molt de temps, en què ha es-
tat objecte, legítimament, de les crítiques més
contundents, la firma ha dit la seua. Com no
podia ser d’una altra manera, ve a demanar
que es demostre la seua responsabilitat en
aquests abocaments per fer-se’n càrrec. Real-
ment, si la factura que assumeix és la mateixa
que amb l’embasssament, tant és qui ho va
fer. Com sempre, ho pagarem entre tots. 

Les responsabilitats d’Ercros
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