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ESPECIAL FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

El CAT veu factible tècnicament dur

aigua als pobles del Pacte de Rialb

Tota la programació i els

espectacles més destacats

L’ARRIBADA de l’electricitat i l’eclosió del sector arrossaire van convertir
la capital del Montsià, a principis del s. XX, en una ciutat amb futur  P. 224

EL MAR HA TRENCAT LA BARRA DELS CALAIXOS DE BUDA i ha obert una via d’aigua de 100 metres d’amplada. El trencament es va produir al
temporal del passat gener i la manca de sediments ha impedit que la barra es restaurés de forma natural. / FOTO: ALVARO ARASA P. 119

La llum que va transformar

la història d’Amposta 

REPORTATGE

CASTOR Alcanar exigeix el

desmantellament del

Castor i compensacions P. 66

SALUT Debat obert sobre la

reestructuració sanitària a

les Terres de l’Ebre P. 22 I 3

ENSENYAMENT Entrevista a

la directora dels serveis

territorials a l’Ebre P. 110 I 11

COPATE Nou enfrontament

entre Deltebre i el consell

comarcal pels residus P. 117

Betalú regna de nou a

la Titan Desert 

El ciclista ampostí revalida el títol
després de 612 quilòmetres de
màxima duresa. P. 334

EL MINITRANSVASAMENT podria abastir els quatre nuclis de fora de la
conca de l’Ebre i evitar una transferència nova des del Segarra-Garrigues

SENSE tocar la concessió actual, caldria però reformar la llei per
portar aigua de l’Ebre a Montmaneu, fora de la província P. 88

La cria de flamenc

es recupera a la

punta de la Banya

Xavier Abril

OPINIÓ P. 333

www.setmanarilebre.cat



El CAT només podria ser alternativa a Rialb
si se li permet dur aigua fora de la província

AIGUA La llei actual del minitransvasament li impediria abastir Montmaneu, un dels quatre pobles de fora de la conca de l’Ebre inclosos al Pacte de Rialb

Terres dde ll’Ebre  Ò. Meseguer

Amb l'aigua del Consorci d'Aigües
de Tarragona (CAT), captada dels ca-
nals de reg del riu Ebre a Campredó i
distribuïda pel CAT a 62 municipis i
26 empreses del Camp de Tarragona
i les Terres de l'Ebre, es podrien
abastir tres dels quatre municipis
que tenen el nucli principal fora de la
conca de l'Ebre i que integren la llista
de beneficiaris del Pacte de Rialb,
l'acord impulsat per la Generalitat
per portar aigua del Segre (dins de la
conca de l'Ebre) a 30 municipis a tra-
vés del canal Segarra-Garrigues.
Aquesta alternativa l’ha plantejat la
Plataforma en Defensa de l'Ebre
(PDE), per aprofitar el marge de ma-
niobra (el CAT només consumeix dos
terceres parts del volum de la con-
cessió d'aigua que explota) d'un

transvasament consolidat i evitar
obrir l'aixeta d'un nou transvasa-
ment, que, encara que molt petit, la
PDE interpreta com la porta oberta
per a establir una transferència futu-
ra de l'Ebre, des del Segre, cap a
l'àrea metropolitana de Barcelona.
Només caldria que els tres municipis
de la Conca de Barberà en qüestió
(Forés, les Piles i Santa Coloma de
Queralt) ho sol·licitessen al CAT, la
xarxa del qual ja arriba actualment a
altres municipis de la comarca com
Montblanc, Sarral, Solivella i Blanca-
fort de Queralt. "Només cal que els

ajuntaments demostren la voluntat
de connectar-s'hi i l'autosuficiència
econòmica per assumir aquesta
connexió", constata el gerent del
CAT, Xavier Pujol. Ara bé, d'entre la
trentena, hi ha un quart municipi
amb el nucli fora de la conca, Mont-
maneu, de l'Anoia, al qual el CAT no
podria portar aigua actualment si no
es modifica prèviament la Llei
18/1981 que regula el conegut com
a minitransvasament de l'Ebre a Ta-
rragona. Aquesta llei, segons recor-
da Pujol, deixa clar que no es poden
fer servir més de 4 metres cúbics per
segon; que només es pot destinar a
l'abastament urbà i industrial i dins
de la província de Tarragona, requisit
que exclou Montmaneu, un poble de
només 150 habitants. De fet, entre
els quatre pobles que figuren al Pac-
te de Rialb i que, en estar fora de la

conca, necessiten un autorització es-
tatal especial, consumirien només
uns 0,62 hectòmetres cúbics anuals.
Aquest permís el va atorgar el govern
Zapatero el 2010 en relació a un pro-
jecte per portar aigua del Segre a
més de 40 municipis, i la Generalitat
entén que la llicència és vigent avui
perquè els quatre destinataris de fo-
ra de la conca ara són els mateixos,
però la ministra de Medi Ambient,
Isabel García Tejerina, ja ha alertat
que, en tractar-se d'un projecte dife-
rent, caldrà revisar l'expedient auto-
ritzat i un nou informe del govern de
l'Aragó, que ara s’oposa a qualsevol
transferència entre conques.

Sobre la possibilitat que el CAT es-
devinga una alternativa ferma a
Rialb, Pujol recorda que és una deci-
sió que es competència de la Gene-
ralitat, i es limita a opinar que tant

l'allargament del Segarra-Garrigues o
de la xarxa del CAT són tècnicament
òptimes. "Allò important és que
aquests pobles tinguen aigua", 
conclou. Normativament, tampoc és
cap obstacle insalvable que la llei
que dóna cobertura al minitransva-
sament no permeta portar aigua
més enllà dels límits provincials, ja
que arran de la greu sequera del
2007, el govern estatal va aprovar un
reial decret [3/2008] que permetia
excepcionalment allargar el mini-
transvasament cap a l'àrea metropo-
litana de Barcelona. No es va arribar
a executar perquè va ploure, però
molta menys transcendència i com-
plexitat tindria una modificació de la
18/1981 per abastir exclusivament
Montmaneu. El govern no s'ha posi-
cionat públicament sobre aquesta
opció. ■

Mapa de la xarxa actual d’abastament del sistema CAT i dels quatre municipis de fora de la conca de l’Ebre que inclou el Pacte de Rialb i que la PDE demana que es puguen abastir des del CAT.

La PDE ho planteja per
no haver d’obrir
l’aixeta d’un
transvasament nou 
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Els regants de l’esquerra, exclosos de la junta de Ferebro
AIGUA L’entorn de l’entitat ho interpreta com una represàlia per haver rebutjat el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre

Deltebre Redacció

La Comunitat de Regants de l’Es-
querra de l’Ebre s’ha quedat sense
cap representant entre els 17
membres de la junta de govern de
la Federació de Comunitats de Re-
gants de la Conca de l’Ebre (Fere-
bro), arran de la renovació de cà-

rrecs que es va fer el més de març
passat. Segons fonts properes a
l’entitat de l’esquerra de l’Ebre,
l’argument oficial de l’exclusió és
que la federació volia incloure un
representant dels regants de Llei-
da (Ramon Carné és ara, segons el
web de Ferebro, vocal de la junta
en representació dels regants dels

canals d’Urgell) en detriment d’una
de les del delta de l’Ebre. La junta
general de Ferebro hauria votat a
favor de la permanència a la junta
de la Comunitat de la Dreta, repre-
sentada pel president, Manel Ma-
sià, com a vicepresident tercer de
Ferebro. En el fons, l’Esquerra se
sent postergada per haver estat

l’única comunitat que es va oposar
al Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre (PHE) perquè aquest no in-
clou el règim de cabal ambiental
preventiu que reclamen majorità-
riament les Terres de l’Ebre per
protegir el Delta. Les mateixes
fonts també denuncien el pes que
guanyen a Ferebro els regants de

l’Aragó, on més hectàrees de nou
regadiu preveu el controvertit PHE.
El vicepresident primer de Ferebro,
José Luís Pérez, ho és en represen-
tació del Canal d’Aragó i Catalunya,
i el vicepresident segon, Ángel
Lasheras, ho és per la Comunitat
General d’Usuaris del Canal Impe-
rial d’Aragó. ■



MEDI AMBIENT

Sant JJaume dd’Enveja  Redacció

El Parc Natural del Delta de l’Ebre
ha hagut d'actuar d'urgència les últi-
mes setmanes per evitar que l'aigua
de mar acabe envaint de forma per-
manent els calaixos de l'illa de Bu-
da. El temporal del mes de gener
passat va aconseguir trencar la ba-
rra d’arena que separa del mar
aquestes llacunes preeminentment
d'aigua dolça, obrint una via d’aigua
d'uns 100 metres d'amplada i uns
80 centímetres de fondària. No és
estrany, en casos de temporals
forts, que l'aigua salada cobrisca
aquest espai i acabe penetrant tem-
poralment a la llacuna, normal-
ment, però, aquesta situació acaba
remetent per ella mateixa i de for-
ma natural. En aquesta ocasió, i per
primer cop, la llacuna ha quedat co-

municada amb el mar durant més
de quatre mesos, ja que la barra
d’arena no s’ha refet. “Pensàvem
que es tractava del procés natural,
que era difícil que es mantingués
obert. Però hem vist que no, que va
molt a poc a poc”, ha reconegut en
declaracions a l'ACN el director del
parc, Francesc Vidal. És per això
que el parc ha fet construir un cordó
d'uns quatre metres d'ample per
ajudar a tancar el canal de forma
natural i evitar que l’entrada d’aigua
saldada acabe sent permanent, la
qual cosa podria generar canvis en
els hàbitats de la zona.

El tancament provisional que ha
construït el parc s'ha executat les úl-
times setmanes utilitzant arena pro-
cedent de la mateixa zona. “És no-
més una actuació d'ajut a la dinà-
mica litoral, per evitar la circulació

d'aigua i que es puga tancar amb
més facilitat. Veurem com evolu-
ciona la dinàmica en una zona que
és delicada i molt fràgil”, ha afegit
Vidal.

AVANÇ DE LA REGRESSIÓ El tren-
cament de la barra litoral de Buda ha
evidenciat l'avanç imparable de la re-
gressió al Delta associada a la man-
ca d’aportacions sedimentàries del

riu Ebre. Un fenomen que, fins
aquests moments, només s'havia fo-
calitzat a l'hemidelta nord, en zones
com Riumar o la platja de la Marque-
sa. El geòleg tortosí Àlvar Arasa ha
estudiat el fenomen i no té dubtes
sobre les causes que l'han produït.
"No tenim fonts d'aportació d’are-
na", sintetitza. L'anomenada deriva
litoral, la dinàmica costanera que re-
distribueix l’arena al llarg de la costa
deltaica empenyent perpendicular-
ment des del nord i l'est ja no troba
prou espai material ni espai entre
l'illa de Sant Antoni, a la desemboca-
dura, i la bassa de la Tancada. El
trencament, doncs, és el símptoma
d'una malaltia molt més greu a mitjà
i llarg termini. “Indica que hi ha poc
sediment i que està marxant. El
problema és que no arriben gens de
partícules”, conclou. ■

La barra d’arena que separa els calaixos de Buda i el mar no s’ha recuperat després del darrer temporal marítim de gener, que va obrir una via
d’aigua de 100 metres d’ample. El parc natural ha hagut d’actuar d’urgència amb la construcció d’un cordó d’arena per poder tancar el canal
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El mar trenca la barra dels calaixos de l’illa de
Buda i evidencia l’avenç imparable de la regressió

Imatge aèria del canal que comunica el mar i els calaixos de Buda. / ÀLVAR ARASA


