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“Amb els sediments el problema és que no

es coneix prou la dinàmica dels pantans”

Tortosa  Ò. Meseguer

Pregunta: Des de fa dos anys els
parcs naturals han passat a depen-
dre del departament de Territori.
Com es poden enlairar després de
retallades molt importants?

Resposta: Amb els parcs partim
d'una situació econòmica de sota ze-
ro, amb poca dotació i molt pocs re-
cursos humans. Costarà molt revertir
la situació per arribar als estàndards
europeus, però pensem que els
parcs naturals són estructures de
país, espais que hem de preservar la
biodiversitat per generar-hi econo-
mia i que la gent hi puga viure. I no
només són diners i recursos hu-
mans. Tenim pendents la redacció
dels plans directors, els plans de ges-
tió d'usos, tant al Parc Natural del
Delta de l'Ebre com al dels Ports.
Difícilment ho podrem fer aquesta
legislatura previsiblement curta,
però s'ha de fer.

P: Com valora la controvèrsia ge-
nerada pel Pacte de Rialb impulsat
pel seu departament, que preveu la
portada d’aigua del Segre fora de la
conca de l’Ebre?

R: El Pacte de Rialb és un acord
entre territoris per solucionar proble-
mes d'abastament d'aigua de boca,
no per a reg, a municipis de la conca
de l'Ebre o que tenen la meitat del
seu terme municipal a la conca de
l'Ebre. El que es fa és fer arribar una
canonada de 90 mil·límetres a muni-
cipis bàsicament de la Conca de Bar-
berà que no sumen més de 4.000
habitants. Amb un tub de 90 mil·lí-
metres, no hi ha interconnexió de
xarxes ni transvasament i solucio-
nem uns problemes endèmics en
aquests municipis. Jo puc entendre
el recel de la PDE, però el departa-
ment ha de tindre una visió de país.

P: El problema que enfoca la PDE
no és el volum d'aigua sinó la possi-
bilitat de portar aigua a Barcelona en
un futur.

R: Això està totalment descartat,
ni s'ha fet res que puga fer pensar
que a la llarga puga ser així. S'havia
de solucionar un tema puntual.

P: I per evitar el recel, no es podria
portar aigua del Consorci d’Aigües de
Tarragona i així s’usa un transvasa-
ment ja consolidat sense encetar-ne
un altre?

R: El Pacte de Rialb és l'opció eco-
nòmica més barata. Per això s'ha op-
tat per aquesta alternativa.

P: I això és compatible amb el re-
buig de la Generalitat al Pla hidrolò-
gic de la conca de l’Ebre?

R: Sens dubte. Territori s'ha opo-
sat sempre a un pla de conca contra
el qual va presentar un recurs a la
Unió Europea i que en la mesura que
no està consensuat amb tots els te-
rritoris implicats, per a la Generalitat
no té validesa. Per això s'hi oposa.

P: Per primer cop està damunt de
la taula la necessitat de mobilitzar
sediments per fer recréixer el Delta i
la costa. Com es poden mobilitzar els

fangs dels embassaments com el de
Riba-roja? Com ho veu com a direc-
tor territorial, com a alcalde de Riba-
roja i com a biòleg?

R: La gestió dels sediments és
complexa. No existeixen màximes.
Des de l'IRTA m'expliquen que el que
s'ha de fer sobretot és gestionar bé
les riuades. A Riba-roja abans que
vinga la riuada baixen dos pams el
nivell dels pantans. S'hauria de fer
un càlcul estimatiu per no fer-ho sen-
se risc i que la riuada amb el sedi-
ment en suspensió tingués continuï-
tat riu avall. Segons la Universitat de
Lleida, en canvi, el sediment sempre
es queda a la coa del pantà, per tant
no arriba mai a la paret del pantà. Hi
ha opinions diverses i divergents i no
hi ha cap fórmula màgica. Tenim el
problema de la subsidència i de la
regressió. A altres deltes del món hi

ha hagut diferents solucions i hem
de decidir quin model de gestió
adoptem aquí. Al delta del Po, per
exemple, s'han recrescut els marges
dels canals i dels rius i es manté el
delta per sota del nivell del mar. 

P: Creu que l’obertura de les com-
portes de fons del pantà seria una
alternativa de garanties?

R: Una part del món científic diu
que s'han d'obrir comportes de fons i
hi ha una altra part que diu que no
val la pena perquè els sediments es
queden a la coa. A Riba-roja i Mequi-
nensa el problema és que no conei-
xem bé ni la dinàmica de l'ecosiste-
ma que hi ha, ara ja amb majoria
d'espècies exòtiques, ni la dinàmica
dels sediments. En allò que més o
menys estem tots d'acord és que els
sediments dipositats al fons del pan-
tà no s'han de remoure, perquè

Antonio Suárez, al seu despatx, abans de l’entrevista amb el SETMANARI L’EBRE. / N. CARO

s'han solidificat i perquè no se'n co-
neix la composició exacta i podríem
tindre sorpreses. Quan sapiguem
com funcionen els pantans i deci-
dim el model per salvar el delta, és
quan s'haurà d'actuar. Hi ha molts
organismes implicats i l'operació és
de consens complex i complicat.

P: La Generalitat es va implicar en
el projecte impulsat per l'Ajuntament
de Deltebre per aportar arena a les
platges. Al final, no ha obtingut fi-
nançament europeu. 

R: És interessantíssim i, si es pot
executar, serà una referència. És un
model sostenible i intel·ligent, que
defuig les grans obres.

P: Però la Generalitat ho pot fer
sense la Unió Europea?

R: El delta de l'Ebre és un delta
únic a Europa. Europa n'és cons-
cient, però ho ha d'acabar de de-
mostrar amb finançament damunt
de la taula. Ho ha tombat una vega-
da, però conec molts projectes que
s'han presentat diversos cops i, fi-
nalment, han obtingut el finança-
ment. Confiem que s'acabarà execu-
tant i se'n parlarà positivament.

P: Parlem bàsicament d’aportació
d’arena?

P: Però inclou també fixació de
dunes amb espècies autòctones, et-
cètera. És el model dels Muntan-
yans de Torredembarra aplicat al
Delta, fixant la línia de la costa de
manera natural i amb la mínima in-
tervenció humana. 

P: Durant anys hi ha hagut depu-
radores fetes i aturades al territori.
Darrerament se n'han anat desen-
callant unes quantes, com Corbera
d'Ebre, Benifallet o Tivenys... 

P: I les properes han de ser les
dels Reguers, Prat de Comte, Riba-
roja... El problema va ser que el
2010 l’ACA es va haver de sotmetre
a un pla econòmic i financer molt se-
ver. Ara, l'ACA tindrà el 2018 una si-
tuació més saludable per començar
de nou a fer inversions. Mentrestant,
s'ha fet el possible per anar posant
en marxa les infraestructures ja fe-
tes, com les que vostè ha anome-
nat. No ha sigut fàcil. ■

ENTREVISTA A Antonio Suárez (II), director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat

EL FUTUR DEL RIU I DEL DELTA El delegat de Territori descarta que el Pacte de Rialb puga obrir l’aixeta d’una transferència d’aigua cap a Barcelona

PACTE DE RIALB
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Crida a pressionar l’Estat perquè

ature la regressió del Delta

EL FUTUR DEL RIU I DEL DELTA 

Barcelona  ACN

Els representants de la Campanya
pels Sediments es van reunir dime-
cres 7 de juny amb la Comissió de
Medi Ambient del Parlament per exi-
gir al govern que pressione l'Estat
per aturar la regressió i l'enfonsa-
ment del delta de l'Ebre a causa de
la manca de sediments. El membre
de la Campanya pels Sediments i al-
hora portaveu de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE), Manolo To-
màs, ha reclamat al govern català
que actue com a "element de pres-
sió" cap a l'Estat perquè "dote de
pressupost els treballs per millorar

els sistemes d'embassaments", així
com perquè la Confederació Hidro-
gràfica de l'Ebre (CHE) "assumisca
les seues responsabilitats i els
seus deures amb la desembocadu-
ra del riu" i aplique les normatives
estatals per a la regulació dels em-
bassaments a través de les compor-
tes de fons, que no s’han utilitzat
mai i que podrien facilitar la mobilit-
zació de sediments. 

Tomàs ha apuntat que "és una
evidència que el Delta pateix re-
gressió a causa de la manca de se-
diments". D'aquesta manera, el mo-
viment pretén "modificar la gestió
del riu, perquè tots els sediments

retinguts en els embassaments pu-
guen anar cap al Delta i aturar l'en-
fonsament", ja que "científicament
s'ha demostrat que és possible si
s'actua ara". En l’acció a les portes
del Parlament va ser present el pre-
sident de la Comunitat de Regants
de l’Esquerra, Francesc Casanova (a
la imatge, darrere de Manolo Tomàs
i de Josep Bertomeu Polet). Aquesta
comunitat dona suport a aquesta
campanya en totes les seues peti-
cions i particularment insta a recu-
perar la política de l’obturació dels
arrossars a través de la xarxa de ca-
nals i sèquies del Delta, per comba-
tre la subsidència. / FOTO: ACN ■

La PDE reforça la campanya pels sediments
amb la piraguada anual, el 18 de juny
Terres dde ll’Ebre C. Ruiz / Redacció

La Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) donarà precisament
protagonisme a la Campanya pels
Sediments en la seua piraguada
anual. Sota el lema Més aigua,
més sediments, els antitransvasa-
ment volen vincular la necessitat
d’aigua i de sediments per evitar
la constant regressió que pateix el
delta de l'Ebre. 

La PDE celebrarà la XVII edició
de la Piraguada Popular el 18 de
juny, en comptes del mes de juliol
com ja era habitual, per tal d'evi-
tar les altes temperatures. En-
guany disposen de 186 places, 6

més que l'any anterior, distribuï-
des entre 6 places en embarcació
a motor, 88 en embarcacions indi-
viduals i 92 places en 46 embar-
cacions dobles. Aquestes últimes
també compten amb dos places
per a xiquets menuts al mig. La
portaveu de la plataforma, Matil-
de Font, ha animat a sumar-s'hi a
l'activitat "per veure el riu des
d'una altra perspectiva, des de
dins". 

A les 9.30 h es concentraran els
participants a l'embarcador de
Xerta, on es distribuirà material
com ara les armilles salvavides,
les embarcacions i les pales. A les
10 h s'iniciarà el descens i una ho-

ra i mitja més tard està previst que
es faça la primera parada a Aldo-
ver, on es podran comprar entre-
pans i begudes. A partir de les 12
h es reprendrà la marxa per finalit-
zar a Tortosa, aproximadament a
les 13.30 h amb una acció reivin-
dicativa final. En total es realitzen
uns 12 quilòmetres de trajecte. 

Els tiquets, que tenen un preu
de 15 euros per persona, es po-
den adquirir a partir d'aquest 9 de
juny fins al 16 de juny al punt d'in-
formació del mercat, La 2 de Vila-
drich 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. ■
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Els representants de 
la 'Campanya pels 
Sediments' es van 
reunir ahir dimecres 
amb la Comissió de 
Medi Ambient del 
Parlament de 
Catalunya per exigir 
al Govern que 
pressione a l'Estat 
per aturar la 
regressió i 
l'enfonsament del 
delta de l'Ebre a 
causa de la manca 
de sediments. El 
membre de la 
Campanya pels 
Sediments i de la 
Plataforma en 
Defensa de l'Ebre 
(PDE), Manolo 
Tomàs, va reclamar 
al govern català que 
actue com a 
"element de pressió" 
cap a l'Estat perquè 
"dotwn de 
pressupost els 
treballs per millorar 
els sistemes 
d'embassaments", 
així com per 
pressionar a la 
Confederació 
Hidrogràfica de 
l'Ebre (CHE) perquè 

"assumisca les seues responsabilitats i els seus deures amb la desembocadura del riu". "Necessitem sensibilitat 
política i, sobretot, passar de les declaracions a l'actuació directa, clara i immediata", va afegir Tomàs. 
Tomàs va apuntar que "és una evidència que el Delta patix regressió a causa de la manca de sediments". D'esta 
manera, la 'Campanya pels Sediments' pretén "modificar la gestió del riu, perquè tots els sediments retinguts en els 
embassaments puguen anar cap al Delta i aturar l'enfonsament", ja que "científicament s'ha demostrat que és 
possible si s'actua ara", segons va afegir el membre de la Plataforma. 
 
Pel que fa a la Generalitat, Tomàs reclama que "comence a treballar concretament", ja que és l'òrgan que té "la 
màxima responsabilitat sobre el territori". "Demanem al Govern que comence a practicar polítiques per permetre que 
els sediments arriben al Delta", va apuntar. Paral·lelament, demanen que actface pressió davant els organismes 
competents de l’Estat. A escala estatal, els membres de la Campanya pels Sediments exigixen que s'active 
mitjançant partides pressupostàries la modificació de la gestió dels embassaments per tal que es puguen treure els 
sediments retinguts i així arriben al Delta. Amb tot, s'aconseguiria "més capacitat dels embassaments per regular 
l'aigua", ja que com menys terra, "més capacitat per poder tindre aigua per turbinar i regar" i, al mateix temps, 
"sediments necessaris per poder aturar l'enfonsament de l'Ebre", afegia Tomàs. 
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