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El riu Ebre en el seu pas per Tortosa registrava un cabal de 82 metres cúbics per segons. Una 
xifra que s’aproxima al cabal mínim ambiental al tram final de l’Ebre que la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre situa als en 80 metres cúbics per segon. De fet, aquest estiu el nivell de 
l’aigua s’ha situat per sota d’aquesta xifra. La manca d’aigua promou la proliferació d’algues i 
redueix l’aportació de sediments per evitar la regressió del delta de l’Ebre. 

El riu també ha vist disminuir la quantitat de nutrients necessaris per la productivitat de la 
pesca a la desembocadura de l’Ebre. Per posar-hi solució, entitats ecologistes com la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, incideixen en repensar la regulació dels embassaments i 
l’expansió dels canals de regadiu en el tram mitjà de l’Ebre. 

Foto: El riu Ebre al seu pas de Tortosa, on el periodista, Oriol Gracia, de Canal Terres de 
l'Ebre, mostra el poc cabal que hi ha en aquest tram 
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Quatre pobles del Camp de Tarragona van demanar a principi d’estiu ajuts a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per 
poder abastir-se d’aigua amb camions cisterna. Són la Bisbal del Penedès, el Catllar, Aiguamúrcia i Pontils. A la 
majoria, però, la necessitat d’aquest ajut en el subministrament de l’aigua no ha estat tant pels problemes de sequera 
i les conseqüents restriccions d’aigua, sinó per les obres que han dut a terme en els respectius pous i dipòsits. 
Només a Pontils van necessitar al juny un únic camió cisterna, per abastir la urbanització El Seguer. “Va ser un fet 
molt puntual, perquè aquells dies hi havia més gent de l’habitual en aquesta urbanització”, indiquen fonts del 
consistori. 

Al Catllar, també van necessitar aigua amb camions cisterna “per un fet molt puntual”, segons l’alcalde, Joan Díaz: 
“Tenim moltes urbanitzacions que s’abasteixen d’un pou i, mentre aquest es reparava, van necessitar aquest 
subministrament”, va explicar. Igualment, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va demanar una subvenció a l’ACA 
per cofinançar la despesa extraordinària en camions cisterna que van haver de fer per garantir el servei de 
subministrament d’aigua als veïns de L’Esplai. Enguany el consistori està treballant en la construcció d’un pou nou a 
la urbanització L’Esplai. Per això, entre els mesos de març i juny han portat aigua al dipòsit d’aquella zona amb 
vehicles cisterna. En el cas d’Aiguamúrcia, el consistori ha hagut d’emprendre una obra excepcional al nucli de les 
Pobles, amb la construcció d’un nou dipòsit, per solucionar el problema dels nitrats que afecta el pou del poble. 

Segons l’ACA, les darreres pluges intenses que hi va haver al país que van permetre omplir els aqüífers van ser la 
tardor del 2015. D’aleshores ençà, Catalunya viu un període sec, amb poques precipitacions. Ara, a l’estiu, a això s’hi 
ha afegit l’increment del consum d’aigua –per a regs de camps però també per a ús particular–. Això fa que les 
reserves d’aigua baixin, tot i que a les comarques de Tarragona no s’han hagut de fer restriccions d’aigua estrictes. 
L’ACA, però, adverteix que, si no plou de manera abundant a la tardor i a la primavera, la situació pot empitjorar. 
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 9 DE SETEMBRE DEL 201726 | Camp i Ebre |

Quatre pobles del Camp de
Tarragona van demanar a
principi d’estiu ajuts a
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) per poder abas-
tir-se d’aigua amb ca-
mions cisterna. Són la Bis-
bal del Penedès, el Catllar,
Aiguamúrcia i Pontils. A la
majoria, però, la necessi-
tat d’aquest ajut en el sub-
ministrament de l’aigua
no ha estat tant pels pro-
blemes de sequera i les

conseqüents restriccions
d’aigua, sinó per les obres
que han dut a terme en els
respectius pous i dipòsits.
Només a Pontils van ne-
cessitar al juny un únic ca-
mió cisterna, per abastir la
urbanització El Seguer.
“Va ser un fet molt pun-
tual, perquè aquells dies hi
havia més gent de l’habi-
tual en aquesta urbanitza-
ció”, indiquen fonts del
consistori. Al Catllar, tam-
bé van necessitar aigua
amb camions cisterna
“per un fet molt puntual”,
segons l’alcalde, Joan
Díaz: “Tenim moltes urba-
nitzacions que s’abastei-
xen d’un pou i, mentre
aquest es reparava, van
necessitar aquest submi-

nistrament”, va explicar.
Igualment, l’Ajuntament
de la Bisbal del Penedès va
demanar una subvenció a
l’ACA per cofinançar la
despesa extraordinària en
camions cisterna que van
haver de fer per garantir el
servei de subministra-
ment d’aigua als veïns de
L’Esplai. Enguany el con-
sistori està treballant en la
construcció d’un pou nou
a la urbanització L’Esplai.
Per això, entre els mesos
de març i juny han portat
aigua al dipòsit d’aquella
zona amb vehicles cister-
na. En el cas d’Aiguamúr-
cia, el consistori ha hagut
d’emprendre una obra ex-
cepcional al nucli de les
Pobles, amb la construc-

ció d’un nou dipòsit, per
solucionar el problema
dels nitrats que afecta el
pou del poble.

Segons l’ACA, les darre-
res pluges intenses que hi
va haver al país que van
permetre omplir els aqüí-
fers van ser la tardor del

2015. D’aleshores ençà,
Catalunya viu un període
sec, amb poques precipita-
cions. Ara, a l’estiu, a això
s’hi ha afegit l’increment
del consum d’aigua –per a
regs de camps però també
per a ús particular–. Això
fa que les reserves d’aigua

baixin, tot i que a les co-
marques de Tarragona no
s’han hagut de fer restric-
cions d’aigua estrictes.
L’ACA, però, adverteix
que, si no plou de manera
abundant a la tardor i a la
primavera, la situació pot
empitjorar. ■

a Són Aiguamúrcia,
la Bisbal del Penedès,
Pontils i el Catllar, per
obres als pous d’aigua

C. Filella
TARRAGONA

Quatre pobles del Camp
demanen ajuts a l’ACA

Camió cisterna abocant aigua a un dipòsit ■ ACN / ARXIU

L’Ajuntament de Calafell
ha donat llum verd a un
ambiciós pla per renovar
les voreres del nucli de Se-
gur que preveu més de 300
actuacions de reparació,
reconstrucció o obra nova.
El pla té un pressupost
d’1,95 milions d’euros que
ja ha estat aprovat pel ple
municipal i que sortirà
d’una part del romanent
de tresoreria que el consis-
tori arrossegava del 2016 i
que va ser de 5,72 milions.
Les obres es concentraran
a la part alta i central del
nucli de Segur de Calafell, a
la franja que va des de la
carretera fins a l’autopista,
on s’ha detectat que les vo-
reres estan en pitjor estat.
Els 300 trams on s’actuarà
afecten 65 carrers, com
ara Doctor Trueta, Ferra-
dura, avinguda de França,
carrers Albània, Bèlgica,
Luxemburg, Xipre, Portu-
gal, Noruega, Núria i An-
dorra, ronda de Sant Mi-
quel o Retomb.

Fins ara, les voreres del
nucli de Segur o d’altres
parts del municipi s’ana-

ven arreglant de manera
puntual aprofitant so-
brants de diverses partides
del pressupost.

Una intervenció urgent
“Però amb aquest sistema,
les obres no s’haurien aca-
bat fins d’aquí a alguns
anys. Amb aquesta inver-
sió, es podrà donar una

empenta important, si
més no als casos més
greus”, assenyala el regi-
dor d’Urbanisme, Miguel
Ángel Perín. Segons el seu
parer, el sector de Segur és
on s’han localitzat més des-
perfectes que requereixen
una actuació urgent, “en
molts casos perquè no s’hi
ha fet mai res”. “S’actuarà a

més llocs del municipi, però
aquest cas és urgentíssim”,
va dir. El canvi pressupos-
tari que farà possible
aquest pla es va aprovar en
el darrer ple municipal amb
dotze vots a favor (el PSC,
UAM i el PP, al govern, i
ERC i el regidor no adscrit)
i nou abstencions (CiU, la
CUP i Ciutadans). ■

Pla de xoc per renovar les
voreres a Segur de Calafell
a L’Ajuntament destinarà prop de dos milions d’euros per fer més de 300 intervencions de reparació o
obra nova que afectaran 65 carrers d’aquest nucli a L’obra es pagarà amb diners sobrants del 2016

J.M.F. / Taempus
CALAFELL
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La xifra

El pla per renovar les voreres de Segur afectarà un total de 65 carrers ■ AJ. DE CALAFELL

300
trams de vorera s’han inclòs
en aquest pla de xoc que afec-
tarà un total de 65 carrers del
nucli turístic de Segur.

La remodelació del pavelló
poliesportiu Joan Ortoll i de
l’annex Teatre Auditori Joan
Colet de Calafell costarà 3,1
milions d’euros. L’Ajuntament
farà una reforma integral
d’aquests dos equipaments,
que han quedat obsolets i
presenten importants man-
cances, com ara la coberta de
fibrociment (uralita), que
s’ha de substituir completa-
ment perquè aquest material
està prohibit i s’ha de treure.
Igual que amb el pla de vore-
res de Segur, els diners per
pagar aquestes obres sorti-
ran del romanent del 2016.

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

3,1 milions per a
l’auditori i el
pavelló

El comerç de Calafell celebra-
rà avui i demà la 27a edició
del veterà Mercat d’Estocs.
Dintre de l’horari comercial,
els establiments dels princi-
pals eixos comercials del mu-
nicipi del Baix Penedès oferi-
ran descomptes i grans opor-
tunitats, en una iniciativa im-
pulsada per l’àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajunta-
ment i les associacions de co-
merciants Fòrum Calafell i de
Calafell Poble. El Mercat d’Es-
tocs se celebra dos cops l’any,
a final d’hivern i a final d’estiu,
i serveix perquè els comer-
ciants liquidin productes de
temporada. ■ TAEMPUS

La tercera edició de la cursa
atlètica solidària que organit-
za l’hotel Le Meridien Ra del
Vendrell es disputarà demà,
diumenge, per la costa dels
municipis del Vendrell i de Ca-
lafell. Per primera vegada, la
cursa deixa de ser només per
a dones per convertir-se en
una prova mixta, amb una
edat mínima de 15 anys. Els
organitzadors han decidit fer
una substancial rebaixa de
preu de les inscripcions, que
passen dels 20 euros de l’any
passat als 12,50 d’aquest. En-
tre els participants se sorteja-
ran premis i regals, com ara
nits d’hotel en establiments
de luxe. ■ TAEMPUS

Tercera cursa
solidària de
l’hotel RA

CALAFELL

Avui i demà el
comerç celebra el
Mercat d’Estocs

EL VENDRELL

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado
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La junta directiva de la Comunitat de Regants del Poble Nou del Delta (oficialment denominada encara ara 'zona 
Vilafranco') ha decidit plantar cara a Manolo Macià, durant décades president de la Comunitat de Regants del Canal 
de la Dreta de l'Ebre. I el motiu és posar de manifest a que els regants d'aquesta entitat estan en contra del Pla de la 
Conca de l'Ebre per la seua vocació transvassista. 

Aquest és un dels punts de l'ordre del dia de l'assemblea dels regants del Poble Nou que s'ha convocat per al mes 
d'octubre, probablement per al dimarts dia 17. D'aprovar-se aquesta proposta de la directiva, els regants del Poble 
Nou serien els primers de la part dreta en deixar clar que no militen de "les pràctiques caciquils" -com ho qualifiquen 
fonts de la directiva-, que fins ara ha protagonitzat l'ampostí Manolo Macià, que fa anys va aconseguir la signatura 
dels 10 presidents de comunitat de regants de zona, per poder dir davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre 
que "els 5.000 regants de la part dreta" estan a favor del pla de conca. 

Fonts de la directiva dels regants del Poble Nou expliquen que Manolo Macià té fins ara el suport de les 10 
comunitats de zona gràcies a que va aconseguir la seua signatura, però que en cap d'aquestes zones s'ha produït 
una votació democràtica com la prevista per al 17 d'octubre. I que confien també que aquest exemple serveixi per a 
que reaccionen els altres regants que es troben en la mateixa situació. 

En aquest sentit cal dir que Manolo Macià, a més de ser el president de la Comunitat de tota l'àmbit de la dreta de 
l'Ebre, ho és també de les dos principals zones del terme municipal d'Amposta, conegudes com "zona Prats" i "zona 
Delta". La resta són les comunitats de regants de Xerta, Aldover, Roquetes, Sant Jaume, ïlla de Riu, ïlla de Buda i 
Sant Carles de la Ràpita. 

Cal recordar que el suport o no al Pla de la Conca de l'Ebre li serveix a l'organització Ferebro (una Federació que 
agrupa tots els regants de la Conca de l'Ebre, amb predomini dels regants d'Aragó) per dir que tots els regants estan 
d'acord amb els plans hidrològics del Ministeri de Foment. I que actualment només la Comunitat de Regants de 
l'Esquerra de l'Ebre s'hi ha oposat, motiu pel qual també hi va haver disputes internes i canvi de president fa uns 
anys, quan el tàndem Víctor Delsors i Francesc Casanova van substituir a Lluís Pegueroles i José Pedro Castells, a 
la vegada el tàndem que va enderrocar a Joel Bonet a principis del anys 2.000 en plena lluita antitransvasament. 
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