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Generalitat i ajuntaments han
desencallat, després de 20 anys de
parlar-ne, el projecte de la portada
d’aigua del pantà de Rialb, al Segre,
fins a 32 municipis de la Segarra,
l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia
a través del canal de regadiu Sega-
rra-Garrigues. Sis d’aquests munici-
pis pertanyen a les conques internes
de Catalunya i no a la conca de l’E-
bre. El projecte, pressupostat en
més de 21 milions d’euros, haurà
d’estar a punt en tres anys. “Avui és
un dia important, històric”, va as-
senyalar el conseller Josep Rull des-
prés de la reunió culminant. “És un
gran projecte de país”, va afegir-hi.
En canvi, la Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) veu consumat el seu
històric advertiment que l'aigua del
Segre, principal afluent de l'Ebre, s'a-
cabarà transvasant a Barcelona a
través del qüestionat Segarra-Garri-
gues, ja que la Plataforma hi veu un
preocupant punt d’inflexió. Els anti-
transvasistes s'han mostrat indig-
nats amb el "doble joc" del Govern i
la "verborrea solidària" que utilitza
amb les Terres de l'Ebre. Lamenten

que, d’una banda, la Generalitat
s'implica en la lluita perquè el Pla Hi-
drològic de la conca de l'Ebre garan-
tisca un cabal ambiental suficient
per aturar la subsidència del delta
de l'Ebre, mentre que, de l'altra, im-
pulsa, prioritza i finança interconne-
xions de conques en benefici de les
grans urbs i en detriment de les àre-
es rurals de Lleida i les Terres de l'E-
bre. Considera que la gent de les te-
rres lleidatanes està a punt de viure
"l'engany " que va implicar el mini-
transvasament de l'Ebre cap a Tarra-
gona iniciat als anys 80.

Manolo Tomàs, portaveu de la
PDE, ha assegurat que la via de bus-
car l'aigua del Segre com a alternati-
va per abastir Barcelona és una es-
tratègia que la Generalitat ve treba-
llant des de, com a mínim, l'any
2006, i que ara s'ha camuflat sota el
benefici territorial per a una trentena
de pobles de Lleida i del nord de les
comarques de Tarragona amb l'ob-
jectiu d'esquivar el conflicte que sa-
ben que trobaran a l'Ebre. "Han ge-
nerat una expectativa en aquests
pobles perquè es puguen connec-
tar al Segarra-Garrigues i alguns pu-
guen suplir les seues mancances

d'aigua i altres, desenvolupar plans
urbanístics concrets. Han aconse-
guit la complicitat de pobles que
aglutinen més de 70.000 persones
i això dificulta qualsevol denúncia
mediambiental o des de les Terres
de l'Ebre contra aquest transvasa-
ment perquè implicaria una proba-
ble confrontació territorial", ha as-
senyalat el portaveu de la PDE. 

La PDE ha intentat evitar aquesta
situació durant dècades en conside-
rar que el transvasament d'aigua
entre conques catalanes "trenca les
fronteres hidrogràfiques" al país i fa-
cilita que l'aigua dels rius estiga
sempre llesta per abastir les àrees

metropolitanes, a més a més de re-
fermar els arguments de les comu-
nitats autònomes espanyoles que
reclamen l'aigua de l'Ebre. Tomàs, a
més a més, ha assenyalat que és
"qüestió de temps" que més pobles
reclamen l'aigua del Segre. "De qui-
na manera i amb quina autoritat
pot personar-se el Govern a discu-
tir la construcció dels embassa-
ments que es faran riu amunt i re-
tindran sediments si transvasa ai-
gua del Segre a Barcelona?", ha
qüestionat el portaveu de la plata-
forma ebrenca, que ha reclamat
"menys passivitat" des de les insti-
tucions ebrenques. 

Imatge recent del canal Segarra-Garrigues al seu pas per Sant Martí de
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MEDI AMBIENT

Tres quartes parts de les prop
de nou tones de residus retirades
l'any passat de les platges del
delta de l'Ebre són plàstics. Un
problema de llarg abast en un es-
pai natural sensible, atès que el
plàstic és un material que no es
desintegra completament i pot
romandre a la natura durant se-
gles. Aquest és un dels missat-
ges que els responsables de la
campanya Per un Delta net han
fet públic amb motiu de la convo-
catòria, aquest diumenge 12 de
març, d'una nova operació de ne-
teja col·lectiva i coordinada a set
municipis de l'espai natural. Més
enllà d'implicar diversos col·lec-
tius i voluntaris en una operació
de retirada de residus, especial-
ment a les platges deltaiques, la
campanya prioritza la sensibilit-
zació de la població i els visitants
de la zona sobre patrons respon-
sables de consum que permeten
reduir la generació de residus.

L’any passat es van recollir
8.900 quilos de residus en les
accions coordinades a platges
del Delta. D'aquesta quantitat, un
76% era plàstic; un 10%, metall;
un 7%, tèxtil, i el mateix percen-
tatge de vidre, segons l'Associa-
ció de Voluntaris del Parc Natu-
ral. "El plàstic és el gran ele-
ment present en molts aspec-
tes de la nostra vida: des d'en-
vasos fins a estris o tèxtils. Fi-
nalment, siga pels drenatges
dels rius, les aportacions del
vent o perquè la mar torna so-
vint el que hi posem, ens els
trobem a les platges", ha abun-
dat el regidor de Medi Ambient
de la Ràpita, Carlos Sanchís.
Aquest diumenge a partir de les
10 h, i sense inscripció prèvia,
es pot participar en la recollida
prevista a diversos paratges de
set municipis: la platja de l'Are-
nal i la bassa de les Olles de
l'Ampolla, els espais periurbans
de Camarles, el camí del xope-
ral a l'ermita de l'Aldea, la platja
de Riumar i la bassa del Garxal
de Deltebre, la platja del Serra-
llo de Sant Jaume, la platja dels
Eucaliptus d'Amposta i la platja
del Trabucador de la Ràpita. 

MEDI AMBIENT La PDE, els regants de l’esquerra o el GEPEC, entre els signants del manifest

Fins a 29 entitats representants de
la societat civil han mostrat, a través
d’un manifest, el seu suport a qualse-
vol iniciativa per promoure la gestió
adequada i sostenible dels ecosiste-
mes aquàtics de la conca de l’Ebre,
fonamentada en una visió d’unitat de
conca. En aquest sentit, els signants,
entre els quals hi ha la Plataforma en

Defensa de l’Ebre (PDE), la Comuni-
tat de Regants de l’Esquerra de l’E-
bre o el grup ecologista GEPEC, ente-
nen que la via oberta a la comissió
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
del Congrés dels diputats per redac-
tar i aprovar, abans que s’acabe el
2017, un pla de gestió integral dels
sediments de la conca de l’Ebre, “és
un motiu de celebració”. 

També donen suport a la iniciativa

impulsada per la Campanya pels Se-
diments, promoguda des de les Te-
rres de l’Ebre, davant els grups polí-
tics del Parlament de Catalunya, i
sol·liciten a la reta de grups polítics
d’altres parlaments autonòmics de la
conca que s’hi sumen i marquen el
camí a la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre perquè redacte un pla de
gestió innovador que servisca d’e-
xemple i que tinga en compte totes

les variables del balanç sedimentari:
transport de sediments, ecosistemes
de la costa, colmatació dels embas-
saments, efecte de les infraestructu-
res... Les organitzacions demanen
que s’usen regularment els sistemes
de desguàs dels pantans: les com-
portes de fons que permetrien allibe-
rar sediments fins al Delta, però que
en el cas de Mequinensa i Riba-roja
es creu que no s’han aixecat mai. 
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http://www.aguaita.cat/noticia/8730/trentena/entitats/donen/suport/pla/gestio/integral/sediments/tota/conca/eb

re 

29 entitats ambientalistes i socials han signat un 

manifest per donar suport a la redacció i aprovació, 

abans que acabe el 2017, d'un pla de gestió integral dels 

sediments de la conca de l'Ebre, tal i com va aprovar la 

Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del 

Congrés el passat 14 de febrer. Les organitzacions 

celebren la mesura i advoquen, en este sentit, per 

impulsar accions basades en la gestió adequada i 

sostenible dels ecosistemes aquàtics de la demarcació 

de l'Ebre basada en una visió de la unitat de la conca. 

També han mostrat el seu suport al pla presentat per la 

Campanya pels Sediments davant els grups polítics del 

Parlament i volen que esta aquesta iniciativa es 

trasllade a la resta de comunitats autònomes de la 

conca del riu perquè marquen el camí a la Confederació 

Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) a l'hora de redactar i 

aprovar un pla de sediments "innovador" que es 

convertisca en exemple arreu de l'Estat. 

 

Entre els signants es troben grups ecologistes com 

Ecologistes en Acció, GEPEC, DEPANA, SEO/Birdlife, 

WWF-Espanya, així com entitats de tota la conca i 

d'àmbit estatal la Plataforma en Defensa de l'Ebre, la 

Fundació Nova Cultura de l'Aigua o, fins i tot, organitzacions com la Comunitat de Regants de l'Esquerra-Sindicat Agrícola de 

l'Ebre. Consideren que la demanda d'un pla de gestió dels sediments és fruit d'un "ampli consens polític, social i científic" sobre 

la "inadequada gestió" dels sediments a la conca. Una situació que "està posant en perill" el patrimoni ambiental de la conca, 

uns elements que cal preservar des de la planificació integral i sota el concepte d'unitat de conca. 

 

Consideren, a més, que la gestió dels sediments no es pot deslligar del procés de planificació hidrològica, tot recordant que 

l'adequada gestió del balanç sedimentari és fonamental per aconseguir els objectius marcats en la Directiva Marc de l'Aigua 

referent a la qualitat de les masses d'aigua. Per tot plegat, volen reclamar a la CHE i a les comunitats autònomes que el futur pla 

incloga variables com el transport de sediments, la sostenibilitat dels sistemes costaners, el règim hidrodinàmic fluvial de 

l'alliberament de caudals dels embassaments amb atenció als sòlids, l'efecte de les infraestructures sobre l'erosió i contaminació 

de cursos fluvials i embassaments, la protecció dels boscos de ribera, així com el control i restricció d'activitats extractives a les 

lleres. 

 

També incideixen en la necessitat que els mecanismes de les preses es mantinguen en bon estat i s'usin regularment –

especialment els sistemes de desguàs- com a garantia de seguretat a tota l'àrea d'influència de la conca i possibilitar la 

mobilització de seguiments perquè puguen arribar al Delta. "Gestionant els sediments adequadament s'evitaria que els 

embassaments es colmaten pels sediments –quedant obsolets- i, per tant, s'evitaria que es projectessen nous embassaments, 

inundant més pobles, terres i ecosistemes, que agreujarien el canvi climàtic", tanca el manifest. 
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http://www.ebredigital.cat/societat/3261-una-trentena-d-entitats-donen-suport-a-una-pla-de-gestio-integral-de-sediments-per-

a-tota-la-conca-de-l-ebre 

29 entitats ambientalistes i socials han signat 

un manifest per donar suport a la redacció i 

aprovació, abans que acabi el 2017, d'un pla 

de gestió integral dels sediments de la conca 

de l'Ebre, tal i com va aprovar la Comissió de 

Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Congrés 

el passat 14 de febrer. 

Les organitzacions celebren la mesura i 
advoquen, en aquest sentit, per impulsar 
accions basades en la gestió adequada i 
sostenible dels ecosistemes aquàtics de la 
demarcació de l'Ebre basada en una visió de la 
unitat de la conca. També han mostrat el seu 
suport al pla presentat per la Campanya pels 
Sediments davant els grups polítics del 
Parlament i volen que aquesta aquesta 
iniciativa es traslladi a la resta de comunitats 
autònomes de la conca del riu perquè 
marquin el camí a la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) a l'hora de 
redactar i aprovar un pla de sediments 
"innovador" que es converteixi en exemple 
arreu de l'Estat. 

 Entre els signants es troben grups ecologistes com Ecologistes en Acció, GEPEC, DEPANA, SEO/Birdlife, WWF-Espanya, així com 
entitats de tota la conca i d'àmbit estatal la Plataforma en Defensa de l'Ebre, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua o, fins i tot, 
organitzacions com la Comunitat de Regants de l'Esquerra-Sindicat Agrícola de l'Ebre. Consideren que la demanda d'un pla de 
gestió dels sediments és fruit d'un "ampli consens polític, social i científic" sobre la "inadequada gestió" dels sediments a la 
conca. Una situació que "està posant en perill" el patrimoni ambiental de la conca, uns elements que cal preservar des de la 
planificació integral i sota el concepte d'unitat de conca. 

Consideren, a més, que la gestió dels sediments no es pot deslligar del procés de planificació hidrològica, tot recordant que 
l'adequada gestió del balanç sedimentari és fonamental per aconseguir els objectius marcats en la Directiva Marc de l'Aigua 
referent a la qualitat de les masses d'aigua. Per tot plegat, volen reclamar a la CHE i a les comunitats autònomes que el futur pla 
inclogui variables com el transport de sediments, la sostenibilitat dels sistemes costaners, el règim hidrodinàmic fluvial de 
l'alliberament de caudals dels embassaments amb atenció als sòlids, l'efecte de les infraestructures sobre l'erosió i contaminació 
de cursos fluvials i embassaments, la protecció dels boscos de ribera, així com el control i restricció d'activitats extractives a les 
lleres. 

També incideixen en la necessitat que els mecanismes de les preses es mantinguin en bon estat i s'usin regularment –
especialment els sistemes de desguàs- com a garantia de seguretat a tota l'àrea d'influència de la conca i possibilitar la 
mobilització de seguiments perquè puguin arribar al Delta. "Gestionant els sediments adequadament s'evitaria que els 
embassaments es colmatin pels sediments –quedant obsolets- i, per tant, s'evitaria que es projectessin nous embassaments, 
inundant més pobles, terres i ecosistemes, que agreujarien el canvi climàtic", tanca el manifest. 
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