
Greenpeace denuncia la trama de la conca

del Segura, que exigeix aigua de l’Ebre

AIGUA

Terres dde ll’Ebre  Ò. Meseguer

L’organització ecologista interna-
cional Greenpeace ha emès un infor-
me demolidor contra la gestió de l’ai-
gua a la conca del Segura, tradicio-
nalment una de les més sorolloses a
l’hora de reclamar aigua d’altres con-
ques, entre elles la de l’Ebre. L’infor-
me es titula ‘La trama de l’aigua a la
conca del Segura’ i busca actualitzar
les deficiències assenyalades en un
document del 2007: ‘El negoci de
l’aigua a la conca del Segura’. Ara,
Greenpeace continua acusant els
gestors de la conca d’afavorir “uns
quants privilegiats” en contra de l’in-
terès general i d’amnistiar “regadius
il·legals” sempre  que “col·laborin de-
manant el transvasament d’aigua de
l’Ebre o d’un altre riu”, demanda
que, segons Greenpeace, es fona-
menta en càlculs fets malament a
consciència que determinen que la
conca del Segura és hídricament de-
ficitària. “Es prohibeix regar planta-
cions de secà amb pous de menys
de 7.000 metres cúbics” i es mante-
nen vigents altres restriccions per di-
buixar “un estat d’excepció hídric in-
justificat, l’objectiu del qual és apun-
talar la falsa necessitat del transvas-
sament Tajo-Segura”, que sembla
que el govern espanyol voldria refor-
çar a partir de l’aigua de l’Ebre. Gre-
enpeace assenyala un mercadeig de
drets i peatges de l’aigua per fer ús
d’aigua pública del riu Segura sense
concessió administrativa en zones
de la costa de Múrcia i Alacant, a par-
tir d’aigua abocada al riu des de
pous de particulars i societats de l’in-
terior de la conca, en un règim de
“falta de transparència clamorosa”.
A més a més, la prestigiosa organit-
zació conservacionista enfoca el fet
que el pla hidrològic de la conca del
Segura no reconeix l’existència d’a-
qüífers inferiors ni l’aigua emmagat-
zemada en embassaments subterra-
nis, ni té en compte una part del cicle
natural de l’aigua com ara la descà-
rrega subterrània submarina, un flux
que, segons quantifica Greenpeace,
seria 15 vegades superior al flux flu-
vial de la conca, segons un estudi de

la UAB. En definitiva, “l’administració
hidràulica i l’actual govern pretenen
mantenir un cicle de l’aigua irreal
que manté el privilegi dels lobbies de
l’aigua” i “omet recursos naturals es-
timats entre 500 i 800 hectòmetres
cúbics”. “Comptant amb l’aigua des-
salada que preveu el pla hidrològic,
la conca no és deficitària, sinó que té
un superàvit d’uns 200 hm3 a l’any
sense comptar l’aigua procedent del
Tajo”, conclou l’informe. La llei del
transvasament del Tajo preveu un
màxim de 600 hm3 anuals per a la
conca del Segura.

PACTE NACIONAL DE L’AIGUA En
aquest context, resulta contradictori
que la conca del Segura continue

sent un dels principals aspirants a
rebre l’aigua de l’Ebre a través del
nou Pacte Nacional de l’Aigua que
impulsa l’Estat, que ja ha utilitzat eu-
femismes tradicionals per anunciar
implícitament que preveu transferèn-
cies entre conques: “solidaritat, equi-
libri territorial i atenció de dèficits”,
com el que Greenpeace assenyala
com a fictici a la conca del Segura,
configuren un dels pilars del Pacte.
En aquest sentit, la PDE denuncia
des de fa temps que un dels projec-
tes concrets que té el Ministeri d’A-
gricutlura damunt de la taula és un
transvasament des del riu Ebre cap
al Duero per recarregar els embas-
saments del Tajo que, al seu torn,
des del centre de la península, no-

dreixen el transvasament regulat Ta-
jo-Segura. Sembla rocambolesc, pe-
rò així ho han recollit diferents mit-
jans del llevant estatal i així ho ha
alertat el portaveu de la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE) Manolo
Tomàs, que considera que només
caldrien uns 80 quilòmetres de ca-
nonada nova per fer efectiva aquesta
multiconnexió de xarxes. Tomàs creu
que l’Estat espanyol, per avenir-se a
desviar aigua del Duero, molt afectat
per la sequera i la gestió del qual
comparteix amb Portugal, necessita
blindar-lo primer amb aigua de l’E-
bre. A més a més, la PDE sospita que
tot plegat es podria articular sense
cap nova llei per a un transvasament
concret, senzillament a través d’un

banc d’aigua, a l’estil del mercadeig
de drets que denuncia Greenpeace,
que permetés portar cap al sud ai-
gua de concessions compromeses
Ebre amunt que no s’utilitzaran per a
regar. 

No sembla tractar-se de cap fan-
tasma. Diversos mitjans han recollit
aquest estiu que el Sindicat General
de Regants de l’Aqüeducte Tajo-Se-
gura, que reuneix regants de Múrcia,
Alacant i Almeria, ha entregat al Mi-
nisteri d’Agricultura un estudi que
proposa un transvasament de 500
hectòmetres cúbics d’aigua anual
per pal·liar el “dèficit” d’aigua
d’aquesta àrea del llevant espanyol.

L’estudi proposa cinc alternatives
de transvasaments, dels rius Duero,
Tajo i dos alternatives del riu Ebre. El
PP de Múrcia s’ha afanyat a dema-
nar que el Pacte Nacional de l’Aigua
«reculli les demandes dels regants”.

L’AIGUA DEL SIURANA També
s’ha denunciat en les darreres set-
manes que hi ha concessions d’ai-
gua vigents més a prop que tampoc
s’utilitzen per al seu objectiu original,
que era regar la terra. Així, aquest
setmanari publicava en el número
anterior que la PDE mateix i alcaldes i
plataformes cíviques del Priorat
s’han plantat davant d’una inèrcia
històrica: el transvasament del Siura-
na, a la conca de l’Ebre, cap al pantà
de Riudecanyes (Conques Internes
de Catalunya), des d’on denuncien
que els regants de Riudecanyes es
venen l’aigua a municipis del Baix
Camp per fer-la servir per a ús urbà.
Parlem de volums petits, d’uns 4 me-
tres cúbics per segon en total, però a
la vegada d’un contrasentit, perquè
el Siurana baixa sec fins a Garcia, on
desemboca a l’Ebre, i també de pre-
sumpta falta de transparència: el
grup ecologista Gepec ha demanat a
la Comunitat de Regants de Riude-
canyes que concreta quines finques
han fet ús en l’última campanya de
rec, de l'aigua del pantà de Riude-
canyes, i en quines quantitats, i, tam-
bé, quins ajuntaments i quines quan-
titats d'aigua han rebut, durant el da-
rrer any, del pantà de Riudecanyes. ■

Alerta d’il·legalitats i ocultació d’informació i conclou que si es tinguessin en compte tots els recursos, la conca del Segura no seria deficitària

TERRES DE L’EBRE L,EBRE, DIVENDRES 22 DE SETEMBRE DEL 2017PÀGINA 10

LA IMATGE

Estius amb el cabal del riu sota mínims

TORTOSA
Tot i que aquesta setmana el ca-

bal del riu Ebre al seu pas per Tor-
tosa (a la imatge) s’ha apropat als
100 metres cúbics per segon
(m3/s), que és la mitjana anual que
estipula el Pla Hidrològic de la con-
ca de l’Ebre (PHE) com a cabal eco-
lògic, l’estiu ha estat marcat per un
cabal al voltant del límit legal pre-
vist pel PHE per al mes d’agost, 80
m3/s), fins i tot per sota, la qual co-
sa situaria la gestió que en fa la

Confederació Hidrogràfica de l’E-
bre (CHE), a través de les elèctri-
ques que controlen els embassa-
ments, al marge de la legalitat. La
matinada del 8 de setembre, se-
gons publicava el Diari de Tarrago-
na, es va assolir un mínim històric
de 72 m3/s, i a l’agost es va baixar
en més d’una ocasió dels 80
m3/s, cosa que ja es va produir el
mes d’agost del 2016. La CHE ar-
gumenta que el tram català de l’E-
bre arrossega una sequera «preo-

cupant» des de l’any 2016. En
aquest sentit, l’últim informe sobre
la situació dels embassaments, a
18 de setembre del 2017, situava
els pantans de la conca ebrenca
per sota del 50% de capacitat, en
concret a un 45,2%, quan ara fa un
any s’assolia el 50,7% de capacitat
coberta. La reserva actual d’aigua
embassada, que el 18 de setem-
bre era de 3.803 hm3, està per so-
ta del promig dels darrers cinc
anys. / FOTO: N. CARO ■
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El consum d’aigua del CAT s’enfila fins al

nivell més alt de l’última dècada

AIGUA

Terres dde ll’Ebre  Redacció

El Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT) ha registrat un increment del
consum d’aigua de l’Ebre subminis-
trada des de la planta potabilitzado-
ra de l’Ampolla als mesos d’estiu,
juliol i agost, del 2,38% i 3,60% res-
pectivament, en relació amb l’any
2016 (si s’analitzen els darrers deu
anys l’increment és del 2,99 % i
3,31%). La principal causa d’aquest
creixement, segons les fonts oficials
de l’organisme que gestiona l’ano-
menat minitransvasament a Tarra-
gona és l’augment de consum per
part dels consorciats, especialment
les indústries. D’altra banda, la
manca de precipitacions, que con-
diciona l’accés als recursos naturals
alternatius de què disposen alguns

consorciats, juntament amb el dina-
misme econòmic i l’increment de
l’ocupació turística al Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’Ebre, espe-
cialment a la costa, justifiquen
aquest augment notable del con-
sum durant aquesta època de l’any.

Pel que fa a les xifres concretes,
són similars a les del consum de
l’any 2007, abans de la crisi econò-
mica: el consum entre els mesos de
gener i agost d’enguany ha estat
lleugerament per sobre dels 54 mi-
lions de metres cúbics, fins i tot per
damunt del de fa una dècada, però
ara comptant els volums d’aigua
reutilitzada per a la indústria. Sense
aquests, el consum se situaria en
50.914.521 m3. El mes de màxim
consum ha estat l’agost, en què el
consorci ha distribuït 8.367.770 m3

als 62 ajuntaments consorciats i les
26 indústries, la qual cosa repre-

senta una mitjana diària de
269.928 m3, amb una producció

punta el dia 3 d’agost de 292.400
m3. Les indústries han consumit
també a l’agost 462.808 m3 d’aigua
regenerada del terciari ubicat a l’es-
tació d’aigües residuals (EDAR) de
Vila-seca/Salou. En total, el consum
des de gener fins a l’inici de setem-
bre ha tingut un increment del
6,24% en relació amb el 2016, i l’in-
crement mitjà de la darrera dècada
se situa en el 5%

El consorci recorda en tot cas que
l’increment no contradiu el consum
responsable divulgat per l’ens, ja
que tot i recuperar els consums de
l’any 2007, la població ha augmen-
tat en 60.000 persones. Mentre
que la població a finals de l’any
2006 era de 730.466 habitants,
aquesta xifra a finals del 2016 se
situava en 790.185 persones. ■

L’ens ho atribueix a l’augment del consum de les indústries per la recuperació econòmica i recorda que la població també ha crescut

Imatge gràfica de l’evolució del consum facilitada pel CAT, on  ‘Ind CAT +
Reut’ vol dir aigua consumida per indústries consorciades tant de la xarxa
principal CAT com de la xarxa de reutilització industrial del Tarragonès. / CAT



Ascó  Andreu Prunera

Els peixos viatgers ja poden re-
muntar el riu Ebre i superar l’assut
de la central nuclear d’Ascó. Aquesta
setmana ha entrat ja en funciona-
ment la rampa que ha construït l’Ins-
titut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (Idece) i que
forma un petit canal alternatiu a l’as-
sut per on els peixos poden remuntar
el riu, i també petites embarcacions,
com ara piragües o caiacs.

És la rampa més gran de Catalun-
ya, té uns cinquanta metres de llar-
gada per uns cinc d’ample, i la seua
construcció ha estat inclosa dins el
projecte europeu Life Migratoebre,
que té com a objectiu facilitar que
els peixos viatgers com la saboga,

l’angula o la llambrea puguen re-
muntar el riu Ebre des de la desem-
bocadura i fins a la presa de Riba-
roja d’Ebre. Les obres han durant
poc més d’un mes i han costat uns
80.000 euros. El director de l’Idece,
Joan Martín Masdéu, assegura que
“l’obra s’ha desenvolupat amb to-
ta normalitat i en el termini pre-
vist”. Ara només falta instal·lar “una
petita antena” en un extrem de la
rampa que pugue quantificar el
nombre de peixos viatgers que re-
munten el riu gràcies a aquesta
rampa.

Ara, amb l’entrada en funciona-
ment de la rampa que permet es-
quivar la barrera de l’assut d’Ascó,
s’unirà tot el tram alt del riu, des de
l’assut de Xerta fins a la central hi-

droelèctrica de Flix, on està previst
que es pugue tornar a habilitar l’an-
tiga resclosa perquè els peixos
puguen evitar també el pantà del
municipi. 

L’únic obstacle que encara queda
per salvar seria, doncs, l’assut de
Xerta, on l’Idece ha hagut de fer
marxa enrere al projecte inicial, que
preveia construir un ascensor per a

peixos. L’oposició dels regants de la
dreta de l’Ebre davant una possible
proliferació del caragol poma a les
captacions de les xarxes de reg, i
també de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre (CHE) van obligar a re-
plantejar el mètode. Ara es treballa
amb la possibilitat de construir una
nova rampa, que seria inclús més
llarga que la d’Ascó, que unís el

tram final de l’Ebre amb les escales
per a peixos que va construir Acua-
med fa anys. 

UN IMPULS A LA NAVEGACIÓ A
banda d’afavorir la circulació dels
peixos pel riu, la nova rampa per a
peixos d’Ascó ja pot donar servei a
petites embarcacions, com ara pira-
gües o caiacs, que poden recórrer
un tram del riu -entre Flix i Ascó- que
abans era impossible. “És un atrac-
tiu afegit a un actiu turístic tan im-
portant com és la navegació flu-
vial”, destaca Martín Masdeu.

Tot i això, el director de l’Idece
adverteix que “és una zona propera
a la nuclear i és important que tots
els usuaris de la rampa no s’apro-
pin a la central”, tal com s’indiquen
en els senyals que ja ha instal·lat la
CHE.

Des del govern, ara estudien si
la zona on s’ha instal·lat la rampa
és apta per a la pesca. En cas que
la pesca estigue permesa, assegu-
ren que aviat es prohibirà per pre-
servar la circulació dels peixos pel
pendent. ■

La nova rampa per a peixos d’Ascó, ja enllestida. / FOTO: LIFE MIGRATOEBRE
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Entra en funcionament la rampa per a
peixos viatgers a l’assut d’Ascó

MEDI AMBIENT

La rampa per a peixos viatgers ja ha entrat en funcio-
nament a l’assut d’Ascó. Es tracta de la rampa més
gran de Catalunya, i ha estat impulsada per l’Idece a
través del projecte Life Migratoebre.

També donarà servei a petites embarcacions.

Els veïns de la Torre de l’Espanyol escullen
construir una nova zona d’aparcament al nucli urbà

MUNICIPAL

La TTorre dde ll’Espanyol  A. Prunera

L’Ajuntament de la Torre de l’Es-
panyol construirà en els propers
mesos una nova zona d’aparca-
ment gratuït al nucli urbà. Així ho
han escollit els veïns de la població
en la primera edició dels pressupos-
tos participatius que es van cele-
brar al municipi. La participació en
els pressupostos va ser d’un 43%, i
des de l’equip de govern s’ha definit
com “un èxit absolut”.  

La construcció del nou aparca-
ment va obtenir un total de 82 vots
(42,9%), seguida de la substitució
del parc infantil i el paviment de la
plaça del Doctor Benigno Ubieto,
amb 53 vots (27,7%), la substitu-
ció de les butaques del cinema

amb 39 vots (20,4%) i la instal·la-
ció d’un parc de patinatge, amb 13
vots (6,8%). També es van registrar
quatre vots nuls. 

La participació total, doncs, va
ser de 191 persones, xifra que su-
posa un 43,2% del cens. L’alcalde
de la Torre de l’Espanyol, Joan Jun-
cà, assegura que “la participació
ha estat molt alta si tenim en
compte altres experiències amb
pressupostos participatius que se
celebren en altres llocs”, i avança
que “de cara a l’any vinent es re-
petirà la votació i s’intentarà en-
gegar un procés participatiu per-
què els veïns puguen escollir tam-
bé les propostes que s’acabaran
sotmetent a votació”.

L’urna dels pressupostos partici-

patius es va instal·lar en tots els ac-
tes que es van organitzar durant la
setmana cultural del municipi, per-
què tots els veïns assistents po-
guessin votar una única proposta.
“El nou aparcament va en la línia
de les polítiques que estem apli-
cant des de l’equip de govern i que
van adreçades a treure cada cop
més cotxes dels carrers del muni-
cipi, perquè s’hi pugue circular mi-
llor caminant, i donar més comodi-
tat als veïns a l’hora d’aparcar”,
destaca Juncà.

Ha estat el primer any que s’han
celebrat pressupostos participatius a
la Torre de l’Espanyol. Enguany, a la
Ribera d’Ebre, els municipis de Gar-
cia i Rasquera també van celebrar
votacions populars per prioritzar al-

gunes inversions des de l’administra-
ció municipal. En anys anteriors tam-
bé van celebrar votacions per a pres-

supostos participatius els municipis
d’Ascó -durant la passada legislatu-
ra- i Flix, al gener del 2016. ■

L’alcalde de la Torre de l’Espanyol, Juan Juncà, durant el recompte. 
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http://www.aguaita.cat/noticia/10204/pde/demana/es/vaja/votar/1-o/defensa/democracia/llibertat 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) s’ha sumat avui a les entitats i organitzacions d’arreu del país que alcen la 

veu públicament per denunciar la situació que està vivint Catalunya i ha emès un comunicat en el qual demana a la 

gent de les Terres de l’Ebre que exercisca el dret a vot el pròxim 1 d’octubre. 

 

“Seguim i seguirem  lluitant per la defensa del riu, el Delta i el futur del territori i demanem a la gent de les Terres de 

l’Ebre que l’1 d’octubre surta de casa, que es faça veure i que vaja a votar per exercir el dret a decidir, en defensa de 

la democràcia i de la llibertat”, demana la Plataforma. 

 

És el posicionament que ha fet públic “davant dels greus fets que estan passant al país”, tal com titula la nota. “Com 

tradicionalment és sabut la PDE tenim com a eix central i únic la defensa del ru, el Delta i el futur de les Terres de 

l’Ebre en qualsevol circumstància política i durant la nostra trajectòria mai ens hem apartat d’este objectiu”, recorda. 

Però la situació actual, amb més de 700 alcaldes processats, institucions intervingudes, autoritats detingudes, fiscals 

aparentment desbocats, vaixells plens de policies als molls, mitjans de comunicació i empreses registrades 

policialment, un president de govern estatal amenaçant de “coses pitjors”…" traspassa “el que hem conegut fins ara”. 

 

Es tracta d’una situació, apunta l’entitat, provocada “per evitar que en un referèndum convocat pel nostre govern, la 

població catalana puguem  decidir el model territorial que volem adoptar”. “Entenem que estem vivint una situació 

molt greu i altament extraordinària on la societat catalana en general i l’ebrenca en particular veiem anul·lats els 

nostres drets democràtics”.  Davant tot això, fa una crida a la mobilització ciutadana votant l’1-O. 

http://www.aguaita.cat/noticia/10204/pde/demana/es/vaja/votar/1-o/defensa/democracia/llibertat
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