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La Plataforma en Defensa de l’Ebre celebra la XVII edició de la Piraguada Popular el 18 de juny, en comptes del mes 
de juliol com ja era habitual, per tal d’evitar les altes temperatures. En aquesta celebració s’incidirà en la campanya 
pels sediments per tal d’evitar la regressió del Delta. Enguany disposen de 186 places, 6 més que l’any anterior, 
distribuïdes entre 6 places en embarcació a motor, 88 en embarcacions individuals i 92 places en 46 embarcacions 
dobles. Aquestes últimes també compten amb dos places per a xiquets menuts al mig. La portaveu de la plataforma, 
Matilde Font, ha animat a sumar-s’hi a l’activitat “per veure el riu des d’una altra perspectiva, des de dins”. 

A les 9.30h es concentraran els participants a l’embarcador de Xerta, on es distribuirà el material com les armilles 
salvavides, les embarcacions i les pales. A les 10h s’iniciarà el descens i una hora i mitja més tard es realitzarà la 
primera parada a Aldover, on es podran comprar entrepans i begudes. A partir de les 12h es reprendrà la marxa per 
finalitzar a Tortosa, aproximadament a les 13.30h amb una actuació final relacionada amb l’eix vertebrador del curs: 
“Més aigua, més sediments”. En total es realitzen uns 12 quilòmetres de trajecte. 

Els tiquets, que tenen un preu de 15 euros per persona, es poden adquirir a partir d’aquest 9 de juny fins al 16 de juny 
al punt d’informació del Mercat, La 2 de Viladrich i la botiga de Pics de Mont Caro a Tortosa. Aquest any també s’hi 
suma un nou punt de venda a Amposta, a la llibreria Guaix. 

“Més aigua, més sediments” 

La plataforma es troba de ple en la campanya per demanar que arribin al Delta més sediments per així evitar la seva 
regressió. El portaveu Manolo Tomàs ha avisat que cal fer-ho abans que “es facin canals i tuberies”. Per aquesta raó 
aquest 7 de juny organitzacions ecologistas i socials que integren la “Campanya pels sediments” presentaran una 
proposta a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament Català. Tomàs ha avançat que es tracta d’una 
proposta per dialogar tots els sectors de la conca de l’Ebre i les institucions “on no hi ha perdedors i tots podem sortir 
guanyant”. Es tracta de buidar i netejar els embassaments de sediments, per tal que tinguin més capacitat de regular 
el rec i per aturbinar, i traslladar aquest sediments al Delta. 
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La falta de pluges a la cap-
çalera de la conca de l’Ebre
provoca que el cabal del riu
sigui escàs al tram final.
Així, l’Ebre portava ahir al
seu pas per Tortosa un ca-
bal de 84 metres cúbics
per segon, mentre que
l’embassament de Mequi-
nensa estava a un 73,9%
de la seua capacitat, se-
gons les dades de la Confe-
deració Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE). El volum
d’aigua que arrossega el
riu respecta el previst en el
pla hidrològic de la conca
de l’Ebre, que fixa un cabal
mínim per al mes de juny
de 80 metres cúbics per
segon, però queda clara-
ment per sota del cabal mí-
nim previst en el Plan Hi-
drológico Nacional (PHN)
d’Aznar, que era de 100
metres cúbics per segon i
contra el qual es va mobi-
litzar la societat ebrenca.

El baix cabal dificulta
també que s’arrosseguen
sediments riu avall i, per
tant, s’agreuja la regres-
sió. A més, la falta d’aigua
també ha fet proliferar els

macròfits, on posa les lar-
ves la mosca negra. Per tal
de reclamar més aigua i
més sediments, la Plata-
forma en Defensa de
l’Ebre (PDE) ha convocat
la 17a Piraguada en De-
fensa de l’Ebre, que tindrà

lloc el 18 de juny entre
Xerta i Aldover. “El cabal
de l’Ebre és cada vegada
més baix, no només al
tram final, sinó que també
a Saragossa hi ha molt po-
ca aigua i també tenen
problemes amb la mosca

negra”, va manifestar el
portaveu de la PDE, Mano-
lo Tomàs.

Tot i que habitualment
la piraguada reivindicati-
va es convocava al mes de
juliol, enguany s’ha avan-
çat un mes per evitar la ca-

lor. “Oferim 186 places en
piragües i embarcacions
de motor i animem la gent
que tingui les seues prò-
pies embarcacions que
s’afegeixi al descens pel
riu”, va dir Maite Palos,
membre de la PDE i orga-

nitzadora de la piraguada.
A l’arribada a Tortosa tin-
drà lloc un acte reivindica-
tiu.

Sessió monogràfica
La comissió de Medi Am-
bient del Parlament dedi-
carà avui una sessió mo-
nogràfica a la injecció de
sediments al Delta proce-
dents dels embassaments.
Està prevista la interven-
ció de Pedro Arrojo, doc-
tor en física de la Universi-
tat de Saragossa i expert
en economia de l’aigua;
Manolo Tomàs, portaveu
de la PDE; Josep Berto-
meu, representant de la
plataforma Campanya
pels Sediments, així com
d’un representant de
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i de la CHE. ■

El cabal de l’Ebre voreja el mínim
previst en el pla hidrològic
ACTE REIVINDICATIU La PDE convoca una piraguada entre Xerta i Tortosa per reclamar més aigua i més sediments per
al tram final del riu REGRESSIÓ El Parlament debat les propostes d’actuació als pantans de la Campanya pels Sediments

Lurdes Moreso
TORTOSA

18.06.17
és la data en què la PDE ha
convocat la 17a piraguada re-
ivindicativa entre Xerta i Tor-
tosa.

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

La data

El cabal de l’Ebre al seu pas per Tortosa era ahir a la tarda de 84 metres cúbics per segon ■ L.M.

L’Ajuntament de Tarrago-
na ha suprimit finalment
el lloguer d’embarcacions
de motor de la platja Llar-
ga de Tarragona, que no
serà present en el catàleg
de serveis comercials que
s’oferiran aquest estiu. Ai-
xí ho va comunicar la regi-

dora d’Esports, María Eli-
sa Vedrina, als responsa-
bles del Club Vela Platja
Llarga, una de les entitats
que hi programa activi-
tats. La Plataforma Sal-
vem la Platja Llarga, la Fe-
deració de Veïns de Lle-
vant i el club s’havien opo-
sat a aquest servei per con-
siderar la presència de
motos aquàtiques i altres

embarcacions de motor
“incompatible” amb una
platja que es troba en pro-
cés de “naturalització”. Al
mateix temps, les entitats
consideraven perjudicial
la presència de vehicles de
motor al costat de serveis
turístics respectuosos
amb el medi natural com
la vela o la natació a mar
obert.

Precisament ahir, coin-
cidint amb el tret de sorti-
da de la temporada d’estiu
del club de vela, es va inau-
gurar el camp d’entrena-
ment d’aigües obertes del
Club Natació Tàrraco i el
Club de Vela Platja Llarga.
L’acte va reunir una cin-
quantena de persones,
que van practicar aquesta
modalitat de natació. ■

Eliminen la navegació amb motor
de la platja Llarga de Tarragona
Josep Cartanyà / Infocamp
TARRAGONA

La platja Llarga de Tarragona oferirà serveis nàutics
vinculats a la vela i a la natació ■ MARINA MARTÍNEZ
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En los plenos municipales, en el medio maratón, en la caminata popular, en una fiesta de jubilados… Los 

botellines de agua de medio litro que distribuye gratuitamente la empresa de aguas del Ayuntamiento de 

Tarragona han tenido tan buena acogida que, en dos meses, la planta embotelladora ha duplicado la 

producción. Con esta iniciativa, única en Catalunya, el Consistorio quiere promocionar el consumo de 

agua de boca en la ciudad y dar respuesta a los abonados en caso de averías de más de cuatro horas. 

 

“Nos ha sorprendido gratamente la respuesta; tenemos más demanda de la que habíamos previsto, y eso es 

bueno, el objetivo es fomentar el consumo de agua del grifo, que cumple todas las garantías sanitarias”, 

explica el gerente de la Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa), Daniel Milán. 

Según una encuesta de la misma empresa, sólo un 9% de la población tarraconense –habituada en otros 

tiempos a una agua dura y salada– consume habitualmente agua de grifo, un 40% opta por jarras de filtrado 

y el 51% restante la compra embotellada. 

La planta, instalada junto a los laboratorios de Ematsa, ha supuesto una inversión de 100.000 euros y tiene 

capacidad para embotellar entre 300 y 350 botellas cada hora. En un principio, empezó a operar dos 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20170605/423198749767/agua-grifo-embotellada-triunfa-tarragona.html
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mañanas a la semana, pero para dar respuesta a las peticiones, se amplió primero la actividad en un día y 

desde mayo ya funciona de lunes a viernes. “Es probable que en junio tengamos que incrementar horas 

porque ya tenemos comprometida la distribución de 29.000 botellines”, añade Milán. 

La empresa tiene reservado un stock de mil botellas –las hay de medio litro y de dos litros– para tener a 

punto en caso de producirse una avería, aunque desde que se puso en funcionamiento la planta no ha habido 

ninguna. También se prevé distribuirla en casos de reparaciones programadas: “Pondremos una carpa en la 

zona de la ciudad donde se hagan las obras para repartir las botellas entre los abonados afectados”, añade 

Milán. 

Ematsa es la primera empresa de aguas en Catalunya que pone en marcha una planta de estas características 

y con este fin. En España existe actualmente una en Madrid (Canal Isabel II) y otra en Aguas Valladolid. El 

día de su inauguración, el alcalde de Tarragona y presidente de Ematsa, Josep Fèlix Ballesteros, insistió en 

que no se trata de una iniciativa comercial. De hecho, los botellines se distribuyen en el propio 

Ayuntamiento y a través de las peticiones que formulan algunos departamentos municipales, principalmente 

el Patronat d’Esports. También se han distribuido botellines, en este caso no de forma gratuita, a algunas 

entidades vinculadas al sector y que se han interesado por la iniciativa y la promoción del consumo de agua 

del grifo, como Sorea o el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), que abastece con agua del Ebro a buena 

parte de la provincia. 

La pionera apuesta arrancó el año pasado, cuando se aprobó la construcción de la planta embotelladora, 

donde el agua pasa por un filtro que depura el cloro y los microorganismos, pero conserva los minerales, y 

que cumple con todos los requisitos técnicos y sanitarios que establece el Departament de Salut de la 

Generalitat. El agua está certificada según los requisitos de la ISO22000 y de Tüv Rheinland, que garantiza 

la inocuidad del producto. En la planta trabajan alumnos de la Fundació Topromi (con discapacidad 

intelectual), y la misma fundación ha diseñado la etiqueta que pronto sustituirá a la actual. 

Ematsa, que el año pasado facturó 24 millones de euros, es una empresa de capital mixto (el 51% del 

Ayuntamiento de Tarragona y el 49% de Agbar) y cuenta con algo más de 60.000 abonados. Además de a 

Tarragona, también da servicio a los municipios vecinos de La Canonja, El Catllar y Els Pallaresos. 

Según una encuesta, sólo un 9% de la población tarraconense –habituada en otros tiempos a una agua dura y 

salada– consume habitualmente agua de grifo 
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