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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9092/pde/demana/paralitzacio/pacte/rialb/es/planteja/petites/accions/protesta 

 

La Plataforma en Defensa de 

l'Ebre (PDE) ha reclamat al 

Govern que paralitze el pacte 

de Rialb, el projecte que preveu 

abastir amb aigua del Segre 

una trentena de municipis de 

l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la 

Conca de Barberà. En la 

quinzena assemblea, celebrada 

este dissabte, la PDE demana 

que es face un estudi real de 

les necessitats dels pobles i 

d'alternatives d'abastiment. "És 

el transvasament a poc a poc", 

va dir durant l'assemblea el 

portaveu Manolo Tomàs. La 

PDE ha descartat convocar cap 

gran mobilització: "Volem 

esgotar primer totes les vies 

polítiques i tècniques per evitar 

que es produisca esta detracció 

d'aigua", va explicar el portaveu 

Joan Antoni Panisello. Amb tot, 

no descarten fer altres petites 

accions, encara sense data ni 

lloc concretat. 

 

El pacte de Rialb va centrar 

l'atenció durant l'assemblea 

d'entre tots els temes tractats. 

Sobre esta qüestió es va 

apuntar que el Govern presenta 

"excuses", com ara que afecta 

"poca quantitat d'aigua" i que "és un projecte de país". "No té sentit demanar més cabal al Delta i que, d'altra banda, 

planifiquen obres per fer extracció d'aigua riu amunt", va apuntar Matilde Font, portaveu de la PDE. "És un punt que 

ens ha agafat per sorpresa però veiem que darrere el pacte s'amaga alguna cosa més", va afegir Panisello en 

declaracions a la premsa: "S'està preparant una maniobra que sospitem que serà alguna cosa més que abastir a 

pobles que tenen este problema". 

 

Panisello va explicar que han parlat amb el departament de Territori i que haurien admès que hi ha alternatives al 

pacte però que s'haurien d'estudiar. "Que ho facen", va dir. La Plataforma ha posat damunt la taula altres opcions, 

com la de connectar els municipis afectats al CAT. "Ens van dir que l'aigua no era de massa qualitat. Llavors resulta 

que al Camp de Tarragona porten aigua de mala qualitat?", qüestiona. Segons la PDE, el Govern també hauria 

al·legat que la connexió tindria uns costos massa elevats. 

 

A banda d'això, durant l'assemblea també es va exposar que la PDE ha sol·licitat una reunió amb la ministra 

d'Agricultura, Isabel García Tejerina, per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua. En esta qüestió, se li vol preguntar si 

aplicarà les modificacions que demana Brussel·les i, si no aplica la directiva europea, "què pensa fer amb el Delta", 

va explicar Tomàs. La carta se li va adreçar fa setmanes i encara no han rebut resposta. Ara, la PDE dona 15 dies de 

marge. Si no, demanaran la compareixença pública al Congrés de la ministra, una sol·licitud per la qual ja asseguren 

comptar amb els suports suficients. 

 

Encara en esta línia, i per presentar una denúncia davant la Comissió Europea, la PDE reclama al Govern "més que 
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declaracions" i li demana que entregue la documentació necessària perquè "es condemne el govern espanyol". La 

setmana entrant, els representants de 17 municipis ebrencs demanaran a la Generalitat, per escrit, l'aportació de 

documents per la lluita jurídica en una acció que la PDE ha descrit de "lobby ebrenc". 

 

La PDE també fa una crida a la societat catalana: "No us deixeu enganyar", va advertir Tomàs, que reclama als que 

van assistir a la gran manifestació del 2016 a Amposta "que ajuden a explicar que permetre la fugida d'aigua significa 

la desaparició de les Terres de l'Ebre". Finalment, tot i que sense una convocatòria de mobilització, la PDE ha 

reclamat "a la gent de l'Ebre, que no falla mai" que estiguen pendents de la lluita perquè "s'embolicarà molt". "Ara 

serà més complicat que el 2001, quan tot era anar contra el PP", segons el portaveu. 

 

En esta línia, la Plataforma demana que no es titllen les Terres de l'Ebre d'insolidàries ni s'assenyale que s'allunyen 

de la construcció d'un nou país. "Que entenguen a Igualada, Lleida i Montblanc que volem un país, però equilibrat", 

va etzibar Manolo Tomàs, que també denuncia que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre 

"està implicada en esta venda de l'aigua" mentre els de l'Esquerra "mantenen una postura ferma de no acceptar el 

mercadeig de l'aigua". 

 

Una altra de les qüestions tractades en l'assemblea celebrada a l'Auditori Felip Pedrell va ser la demanda a la 

Generalitat que contemple els cabals necessaris perquè el Delta tinga garantida la supervivència dins del Pla de 

Gestió. "Ara no tenim la solució, però cal exigir-ne una de tècnica abans del 2020", va dir Susanna Abella, de la 

Plataforma. "L'únic instrument per baixar els sediments dels embassaments és el cabal del riu", va reblar. 

 

Sobre la denúncia presentada al Tribunal Suprem, que aspira a derogar la llei que el Consell de Ministres va aprovar 

el gener i que establix uns cabals ecològics considerats insuficients, continua en procés, després d'haver estat 

admesa a tràmit.  
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/3890-la-pde-demana-al-govern-una-moratoria-de-les-obres-lligades-al-pacte-de-

rialb?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=7c97e0474b-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-

7c97e0474b-181399113 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) 

va rebre ahir l’escalf de les seves bases en 

la lluita contra el pacte de Rialb. La 

quinzena assemblea del moviment 

celebrada a Tortosa va definir les 

propostes del moviment social contra el 

que consideren “l’avançada d’un 

transvasament”. 

La PDE demana al govern català que ature 

provisionalment totes les obres de la conca 

de l’Ebre. En especial, aquelles lligades als 

plans per abastir d’aigua una trentena de 

pobles de la Conca de Barberà, la Segarra 

i l’Anoia, on quatre municipis estan 

parcialment dins les conques internes 

catalanes. 

El conclau va començar amb una 

performance on diversos membres lligaven 

el nus antitransvasista, aquest cop 

flanquejat per uns cartells on es podia 

llegir ’Rialb’ i ’Barcelona’. Un dels 

portaveus de la PDE, Joan Antoni 

Panisello, va posar en situació al públic de 

l’auditori Felip Pedrell: “Sabíem que el canal Segarra-Garrigues deixava les portes obertes a un transvasament cap a 

Barcelona”. Tot seguit va enumerar les demandes al govern català: “Demanem que es faci un estudi sobre la 

necessitat d’aigua que tenen aquests pobles, que es plantegen alternatives, que l’aigua del canal Segarra-Garrigues 

s’utilitze per reg, que no es confronten territoris i que es parle d’una obra de país”. 

 

Mobilització al forn 

Una altra de les veus de la PDE, Manolo Tomàs, va alertar que el “pitjor està per arribar”. Segons Tomàs, el Pacte 

Nacional de l’Aigua que s’està coent entre la resta de Comunitats Autònomes establirà la connexió entre conques 

deficitàries i conques excedentàries. 

Uns plans que, tal com es va alertar, preveuen revendre els sobrants d’aigua de l’agricultura entre comunitats de 

regants. “Denuncio públicament que, de les dos comunitats de regants de l’Ebre, la de la dreta ja s’està preparant per 

vendre aigua”, va avançar Tomás, agraint que la de l’Esquerra “no entri al mercadeig de l’aigua”. En aquest sentit, el 

portaveu va demanar a les institucions i a la societat un “lobby ebrenc” i va posposar una mobilització “per la situació 

política” del país. “Ens haurem de mobilitzar, però quan i on ho direm quan toqui”, es va disculpar Tomàs. 

 

L'eix Madrid-Brussel·les 

En paral·lel, continuen oberts els fronts a la Unió Europea i al Tribunal Suprem, on la denuncia de la PDE va ser 

admesa. Manolo Tomàs va explicar que des del passat agost el govern espanyol té sobre la taula les demandes de la 

Comissió Europea de revisar el Pla de Conca de l’Ebre. Sobre aquesta qüestió, han fet arribar una sèrie de preguntes 

a la Ministra de Medi Ambient -a l’espera, a més, de reunir-s’hi- i donen 15 dies per rebre resposta. En cas contrari, 

lluitaran per forçar una compareixença al Congrés. Segons Tomàs, després d’haver treballat els “arguments 

mediambientals a Europa”, ara cal bastir un argumentari basat en la “supervivència econòmica del territori”. 

Encara en aquesta línia, i per presentar una denúncia davant la Comissió Europea, la PDE reclama al Govern "més 

que declaracions" i li demana que entregui la documentació necessària perquè "es condemni el govern espanyol". La 

setmana entrant, els representants de 17 municipis ebrencs demanaran a la Generalitat, per escrit, l'aportació de 

documents per la lluita jurídica en una acció que la PDE ha descrit de "lobby ebrenc". 
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MES TARRAGONA 

http://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2017/04/23/la_pde_demana_govern_que_paralitzi_pacte_rialb_18142

_3024.html 

 

 
 

Reclamen una reunió amb la ministra i no descarten petites accions de protesta 

 ACN 

Actualitzada 23/04/2017 a les 11:29 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat al Govern que paralitzi el pacte de Rialb, el projecte que 

preveu abastir amb aigua del Segre una trentena de municipis de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà. 

En la quinzena assemblea, celebrada aquest dissabte, la PDE demana que es faci un estudi real de les necessitats 

dels pobles i d'alternatives d'abastiment. «És el transvasament a poc a poc», ha dit durant l'assemblea el portaveu 

Manolo Tomàs. La PDE ha descartat convocar cap gran mobilització: «Volem esgotar primer totes les vies polítiques i 

tècniques per evitar que es produeixi aquesta detracció d'aigua», ha explicat el portaveu Joan Antoni Panissello. Amb 

tot, no descarten fer altres petites accions, encara sense data ni lloc concretat. 

A banda d'això, durant l'assemblea també s'ha exposat que la PDE ha sol·licitat una reunió amb la ministra 

d'Agricultura, Isabel García Tejerina, per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua. En aquesta qüestió, se li vol preguntar 

si aplicarà les modificacions que demana Brussel·les i, si no aplica la directiva europea, «què pensa fer amb el 

Delta», ha explicat Tomàs. La carta se li va adreçar fa setmanes i encara no han rebut resposta. Ara, la PDE dona 15 

dies de marge. Si no, demanaran la compareixença pública al Congrés de la ministra, una sol·licitud per la qual ja 

asseguren comptar amb els suports suficients. 

Encara en aquesta línia, i per presentar una denúncia davant la Comissió Europea, la PDE reclama al Govern «més 

que declaracions» i li demana que entregui la documentació necessària perquè «es condemni el govern espanyol». 

La setmana entrant, els representants de 17 municipis ebrencs demanaran a la Generalitat, per escrit, l'aportació de 

documents per la lluita jurídica en una acció que la PDE ha descrit de «lobby ebrenc». 
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EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 23 D’ABRIL DEL 201750 | Camp i Ebre |

Llegida avui, L’Odissea d’Homer és la mare de la literatura, l’obra
que fixa el cànon literari, la llavor de tot el que s’ha escrit després.
L’aventura, la tragèdia, l’èpica, les emocions, les reflexions, els
viatges iniciàtics i les catarsis, la història d’un home, Ulisses, que
és una gran metàfora de la vida i la humanitat, i la bellesa del relat
que ho lliga tot. Un clàssic entre els clàssics, que ha perviscut
trenta segles i que trobem traduït en català de manera excel·lent
per Joan Francesc Mira. Imprescindible!

L’ODISSEA
Homer

EDITORIAL: Proa
PÀGINES: 480
PREU: 24 euros

MARINA
LLANSANA
Periodista i filòloga

El llibre de...

La Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) va rebre
ahir l’escalf de les seves ba-
ses en la lluita contra el
pacte de Rialb. La quinze-
na assemblea del movi-
ment celebrada a Tortosa
va definir les propostes del
moviment social contra el
que consideren “l’avança-
da d’un transvasament”.
La PDE demana al govern
català que ature provisio-
nalment totes les obres de
la conca de l’Ebre; en espe-
cial, aquelles que estan lli-
gades als plans per abastir
d’aigua una trentena de
pobles de la Conca de Bar-
berà, la Segarra i l’Anoia,
on quatre municipis estan
parcialment dins les con-
ques internes catalanes.

L’assemblea va comen-
çar amb una performance
en què diversos membres
lligaven el nus antitrans-
vasista, aquest cop flan-

quejat per uns cartells en
què es podia llegir “Rialb” i
“Barcelona”.

Un dels portaveus de la
PDE, Joan Antoni Panise-
llo, va posar en situació el
públic de l’auditori Felip
Pedrell: “Sabíem que el ca-
nal Segarra-Garrigues dei-
xava les portes obertes a
un transvasament cap a
Barcelona.” Tot seguit va
enumerar les demandes al
govern català: “Demanem

que es faci un estudi sobre
la necessitat d’aigua que
tenen aquests pobles, que
es plantegen alternatives,
que l’aigua del canal Segar-
ra-Garrigues s’utilitze per
al reg, que no es confron-
ten territoris i que no es
parle d’una obra de país.”

Mobilització al forn
Una altra de les veus de la
PDE, Manolo Tomàs, va
alertar que “el pitjor enca-

ra ha d’arribar”. Segons
Tomàs, el Pacto Nacional
del Agua que s’està maqui-
nant entre la resta de co-
munitats autònomes esta-
blirà la connexió entre
conques deficitàries i con-
ques excedentàries, uns
plans que, tal com es va
alertar, preveuen reven-
dre els sobrants d’aigua de
l’agricultura entre comu-
nitats de regants. “Denun-
cio públicament que, de
les dues comunitats de re-
gants de l’Ebre, la de la
dreta ja s’està preparant
per vendre aigua”, va
avançar Tomàs, que va
agrair que la de l’esquerra
“no entri en el mercadeig
de l’aigua”. En aquest sen-
tit, el portaveu va dema-
nar a les institucions i a la
societat un “lobby ebrenc”
i va ajornar una mobilitza-
ció “per la situació políti-
ca” del país. “Ens haurem
de mobilitzar, però quan i
on ho direm quan toqui”,
es va disculpar Tomàs. ■

La PDE demana una
moratòria de les obres
lligades al pacte de Rialb

Dani Sainz de Aja / L’Ebre
TORTOSA

a L’assemblea exigeix alternatives al que considera un “transvasament”
encobert cap a Barcelona a Reclama que “no es parli d’una obra de país”

En paral·lel, continuen oberts
els fronts a la Unió Europea i
al Tribunal Suprem, on la de-
núncia de la PDE va ser ad-
mesa. Manolo Tomàs va ex-
plicar que des de l’agost pas-
sat el govern espanyol té so-
bre la taula les demandes de
la Comissió Europea de revi-
sar el pla de conca de l’Ebre.

Sobre aquesta qüestió
han fet arribar una sèrie de

Membres de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), ahir a l’auditori Felip Pedrell de Tortosa ■ L’EBRE

preguntes a la ministra de
Medi Ambient –en espera, a
més, de reunir-s’hi– i, en cas
que no hi hagi resposta, llui-
taran per forçar una compa-
reixença al Congrés. Segons
Tomàs, després d’haver tre-
ballat els “arguments me-
diambientals a Europa”, ara
cal bastir un argumentari ba-
sat en la “supervivència eco-
nòmica del territori”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

De Madrid a Brussel·les

Director d’institut, el
santcugatenc Joan Arti-
gas té en la música i en
l’obra de Gabriel Ferrater
dues de les seves grans
passions. Ara s’ha decidit
a unir-les en un disc que té
previst enregistrar al juny
(els dies 2 i 3) i la gran for-
ça del qual seran els versos
del reusenc per seduir el
públic. L’àlbum, que es ti-
tularà De l’amor i del
temps, es finançarà a par-
tir dels recursos obtinguts
amb una campanya de mi-
cromecenatge que s’ha po-
sat en marxa i que s’ha
marcat l’objectiu de recap-
tar 3.000 euros. Per ara, ja
ha fet la meitat del camí.

Jazz i ritmes llatins
Artigas explica que temps
enrere va decidir-se per
posar música a l’obra de
Ferrater perquè, més en-
llà de ser-ne un admira-
dor, “va mantenir estrets
lligams amb Sant Cugat, la
meva ciutat d’adopció i on
treballo”. La tria dels poe-

mes ha estat complicada,
subratlla, “perquè n’hi ha
molts que m’agraden”, pe-
rò en especial perquè “no
és un autor fàcil”. Pel que
fa a l’acompanyament mu-
sical per als versos del reu-
senc, Artigas revela que
els ha fusionat amb “sons
llatins i jazzístics”. Mescla
curiosa, per tant. “Als con-
certs és ben rebuda”, ma-
tisa. I és que, de fet, el pro-

jecte ja fa ben bé un parell
d’anys que roda en diver-
ses actuacions de petit for-
mat. A l’horitzó, evident-
ment, hi ha una sessió a
Reus. “M’encantaria po-
der presentar les cançons
del disc al bressol de Ferra-
ter”, revela. ■

a Joan Artigas engega una campanya
de micromecenatge per enregistrar
un disc amb els poemes del reusenc

L’univers
de Gabriel
Ferrater es fa
música

M. Busquets / Reusdigital
REUS

Joan Artigas i la seva banda, en una actuació ■ CEDIDA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

3.000
euros necessita Joan Arti-
gas per finançar l’enregis-
trament del disc amb els
poemes de Ferrater.
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