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Just la vigília de la diada de Sant Jordi i enmig d'un clima enrarit amb el Govern, la Plataforma en Defensa de l'Ebre 

(PDE) celebrarà la seua quinzena assemblea general este dissabte al vespre a Tortosa, amb el pacte de Rialb com a 

motiu principal de debat. El moviment social ebrenc, que assegura vol defugir d'una confrontació amb la societat dels 

territoris beneficiaris del que considera tècnica i jurídicament un transvasament, ha reiterat a l'executiu català que 

s'oposarà a una mesura qualificada de "precipitada" i "imprudent". Li retreuen que hagi traspassat una línia roja i 

l'adverteixen que no eludiran la confrontació en el terreny de la defensa del riu i del territori. Dissabte al vespre, 

l'assemblea podria decidir ja "actes de resposta al carrer" que, d'entrada, no passarien per una "gran mobilització" 

atès l'actual context polític del país. 
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La PDE entén que el pacte de Rialb ha de tenir una resposta social i que pot acabar conduint cap a un xoc directe 

amb el Govern. Qüestionen que este tipus de polítiques de gestió de l'aigua –lluny del reclamat equilibri territorial- 

puguen formar part del nou model de país pel qual s'està treballant i lamenten que es done continuïtat a obres ja 

previstes pel Pla Hidrològic Nacional (PHN) del PP. "Si suposa confrontació amb el Govern, la tindrem", ha reblat el 

veterà portaveu antitransvasament Manolo Tomàs. De fet, l'assemblea de dissabte podria acabar decidint accions de 

protesta al carrer. Els representants del moviment social, però, entenen que l'actual no és un bon moment per a 

convocar grans mobilitzacions. "Políticament està tot molt marejat i anem cap a unes eleccions", ha subratllat. Però 

més enllà de les diferències amb la Generalitat, entenen que cal evitar la confrontació social amb els habitants de les 

comarques beneficiàries de l'aigua del Segre. "No farem que el debat siga entre 31 pobles i una part de les Terres de 

l'Ebre", ha insistit.  

 

Amb esta idea, Tomàs creu que s'ha de planificar i gestionar esta voluntat de mobilització de forma intel·ligent, 

d'acord amb "les circumstàncies que siguen útils per a la gent i que aconseguim alguna cosa". Una assemblea 

"delicada" i "no convencional" que servirà per traslladar informació, crear comissions per a possibles accions i 

abordar l'estratègia. Tot i assumir que esta vegada "serà molt difícil" fer entendre la seua oposició a la societat –la 

detracció d'aigua per abastament de boca de municipis a cavall de les conques internes, des del Segre i no de l'Ebre, 

en quantitats relativament petites i que s'ha justificat com un "acte solidari"-, el portaveu del moviment social, Joan 

Antoni Panisello, assegura que molts ja han entès que esta actuació és "el principi d'alguna cosa". L'amenaça d'un 

futur transvasament a Barcelona, després de l'experiència d'un minitransvasament a Tarragona que havia de ser 

"puntual" i també per motius de solidaritat, es veu cada cop més pròxima en el context de les dimensions de l'obra del 

canal Segarra-Garrigues i l'embassament de l'Albagés.  

 

Tampoc les declaracions de bones intencions des del Govern, negant esta possibilitat, els resulten creïbles. "Si 

deixes la porta oberta és fàcil que un altre o tu mateix en altres circumstàncies l'aprofites", apunta la portaveu Matilde 

Font. "La millor defensa és que no es comence", afegeix. La materialització d'este pacte, ha sorprès fins a cert punt 

en l'entorn antitransvasista. Especialment, després que durant els últims anys s'haguessen forjat aparents 

complicitats amb la Generalitat en matèries tan sensibles com l'exigència de cabals ambientals per al tram final de 

l'Ebre o la necessitat de fer arribar sediments al Delta. Ara, lamenten, "s'obre l'aixeta" amb conseqüències 

imprevisibles: un "precedent" que pot reanimar les demandes d'aigua des del Llevant peninsular. "Amb quin criteri 

se'ls diu ara a València i Múrcia que no se'ls dona aigua?", apunta Panisello. 

 

Tomàs creu que la dificultat d'explicar i justificar esta mesura per part del Govern ha portat al llançament de 

missatges contradictoris per parts dels partits que l'integren. En este sentit, li ha reclamat que aclarisca les seues 

prioritats després de les proclames a favor d'una nova gestió de l'aigua i de la protecció de l'Ebre arran la 

manifestació de fa un any a Amposta. "Quan les Terres de l'Ebre abaixem la guàrdia deixem de ser prioritaris", ha 

retret. Els representants del moviment social han lamentat també que els contactes amb els partits en l'àmbit local no 

hagen fructificat amb respostes en la línia de que es tracta d'una aportació d'aigua puntual, solidària i no preocupant. 

"El Govern ens diu que seria prudent que no ens hi posem", ha apuntat Panisello. "La PDE podem estar en molts de 

processos i participar en moltes coses però hi ha una línia que no traspassarem, que és deixar de defensar el territori, 

mani quin mani", ha tancat Tomàs. 
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“Podem participar 
en molts 
processos però hi 
ha una línia que 
no traspassarem: 
la de deixar de 
defensar el 
territori, mani qui 
mani”. En 
paraules del seu 
portaveu, Manolo 
Tomás, així 
encara la 
Plataforma en 
Defensa de l’Ebre 
(PDE) la quinzena 
assemblea 
general: com un 
“toc d’atenció” als 
diferents “governs 
i forces 
polítiques”. La 
trobada serà a les 
vuit del vespre a 
l’auditori Felip 
Pedrell de Tortosa 
i amb l’anomenat 

pacte de Rialb com a principal punt de debat. 
  
Els ecologistes volen explicar a la ciutadania “què està passant”, en referència al projecte per abastir una trentena de 
municipis des del riu Segre, quatre dels quals fora de la conca de l’Ebre. “Som conscients que és difícil, però creiem 
que molta gent està entenent que això és l’inici d’alguna cosa”, afegeix el també portaveu, Joan Antoni Panisello. La 
PDE veu el projecte com un futur transvasament a Barcelona, recordant l’experiència del minitransvasament a 
Tarragona, que havia de ser “puntual” i també per “motius solidaris”. 
  
El moviment social vol evitar el xoc territorial. “No farem que el debat sigui entre 31 pobles i una part de les Terres de 
l’Ebre”, afegeix Tomás. Des de la PDE, però, acusen el govern català “d’incongruent” i creuen que “s’ha trencat el 
consens al territori sobre transvasaments”. Descarten, d’entrada, una gran mobilització per l’actual context polític però 
de l’assemblea de dissabte si que en podria sortir una resposta “a nivell de carrer”. “Quan baixem la guàrdia a les 
Terres de l’Ebre, deixem de ser prioritaris”, retreu Tomás. 
  
“Sobta quan es debat el model de país” 
  
L’anomenat Pacte de Rialb ha agafat l’entorn antritransvasista a peu canviat. “Ens ha sobtat que, d’una història que fa 
anys que se’n parla, de cop, just ara quan tothom parla de com haurà de ser aquest nou país, hi hagi un nou acord”, 
reflexiona la portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Matilde Font. El moviment demana que els 
polítics ebrencs es mullin. “Trobem a faltar voluntat política”, lamenten. 
  
  
"El problema és que s'obri l'aixeta" 
  
També durant la presentació de l’assemblea de la PDE es va alertar de la possibilitat que el Pacte de Rialb ajude 
indirectament a les demandes de transvasament del País Valencià i Múrcia. I és que els regants del Llevant espanyol 
veuen en la connexió de l’Ebre amb la conca interna una contradicció de la postura que havia mantingut sempre 
Catalunya. Ara reclamen un nou Pla Hidrològic Nacional que incloga les transferències d’aigua entre conques amb 
excedents i conques amb dèficits, com és el cas murcià i valencià.   
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La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) celebrarà aquest proper dissabte a Tortosa la seva quinzena assemblea 

general, amb el pacte de Rialb com a motiu principal de debat. El moviment social ebrenc reitera que aquest pacte és 

un transvasament i ha deixat clar al Govern que s’oposarà a una mesura que consideren “precipitada” i “imprudent”. 

Li retreuen que hagi traspassat una línia roja i l'adverteixen que no eludiran la confrontació en el terreny de la defensa 

del riu i del territori. De fet, l'assemblea podria decidir ja “actes de resposta al carrer” que, d'entrada, no passarien per 

una “gran mobilització” davant l'actual context polític del país.  

 

El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, també ha dit que més enllà de les diferències amb la Generalitat, entenen que 

cal evitar la confrontació social amb els habitants del es comarques beneficiàries de l’aigua del Segre.  

 

La PDE afirma que aquest cop serà difícil fer entendre la seva oposició a la detracció d'aigua del Segre per 

abastament de boca ja que s'ha justificat com un “acte solidari”. Amb tot, el portaveu del moviment social, Joan Antoni 

Panisello, assegura que molta gent entén que el pacte de Rialb pot ser l’inici d’un transvasament cap a Barcelona.  

 

Des de la PDE també alerten que amb el pacte de Rialb “s'obre l'aixeta” i s’estableix un “precedent” que pot reanimar 

les demandes d'aigua des del Llevant peninsular. En aquest sentit, la PDE ha reclamat al Govern aclareixi les seves 

prioritats després de les proclames a favor d'una nova gestió de l'aigua i de la protecció de l'Ebre arran la 

manifestació de fa un any a Amposta. L’assemblea serà a les 20 hores a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Foto 

ACN. 
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