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LES IMATGES

Tot i la situació viscuda a Catalun-
ya el passat cap de setmana, Mas-
denverge va cloure amb un nou èxit
la X Fira del Caçador, inaugurada
per l’alcalde de Tortosa i diputat al
Congrés, Ferran Bel. La fira es va
omplir d’activitats com  tallers, com-
peticions de tir o demostracions de
bellesa canina. Cal destacar la  pre-
sentació de l'Associació Amics del
Tord i els obsequis a la fidelitat dels
expositors que han estat presents
en totes les edicions. ■

JORNADES

El CAT celebra una Jornada Tècnica
adreçada als seus consorciats

D’acord amb el principi de transparència i la voluntat de mantenir una comu-
nicació fluida amb els consorciats, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
ha organitzat aquest 27 de setembre una jornada tècnica adreçada als serveis
tècnics dels ajuntaments i les indústries que en formen part, així com les em-
preses concessionàries d’aigua que hi ha a la demarcació i que gestionen els
serveis municipals dels consorciats.
L’objectiu d’aquesta jornada, que ha comptat amb la participació d’una cin-
quantena d’assistents, és el de donar a conèixer el funcionament i la gestió del
CAT a les entitats que l’integren, tant a nivell tècnic com econòmic i de gestió.
Els consorciats són alhora partícips i clients, per la qual cosa conèixer el fun-
cionament i els procediments del CAT enforteix les sinergies entre les parts.
La jornada ha començat a les 9 h a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP, a l’Ampolla.
A través de diverses ponències impartides per personal del CAT, els assistents
han pogut conèixer les eines de gestió del CAT i també com es treballa per
mantenir la qualitat de l’aigua subministrada. Un cop acabades les ponències,
la jornada s’ha completat amb una visita a l’ETAP on els visitants han pogut
conèixer de ben a prop com funciona l’LQAIGUA (Laboratori de Qualitat de
l’Aigua) i la Sala de Control, a més de veure alguns dels processos de potabi-
lització.
Les ponències han versat sobre Eines de gestió (Pla especial de protecció de la
conducció, Normes d’explotació i Plec de condicions de serveis afectats) i
Qualitat de l’aigua (Gestió i vigilància de la qualitat, Desinfecció alternativa al
clor: nova instal·lació d’ozó, Sistema d’electrocloracions en alta i Noves pro-
postes de control de qualitat).

Presentació de l’Associació Amics del Tord en
la dècima Fira del Caçador de Masdenverge

Les Jornades Somriu de Sant Jaume van
portar de nou molta participació i ambient

BREUS

SANT JAUME D’ENVEJA L’a-
menaça de pluja el primer dia no
va deslluir la sèptima edició de
les Jornades Somriu de Sant Jau-
me d’Enveja, amb tres dies plens
d’activitat i festa, en els quals

van destacar els tallers i actua-
cions per als més petits, i repe-
tint l’èxit de l’anterior edició el
Festival Food Trucks amb actua-
cions musicals a la nit i l’exposi-
ció de cotxes clàssics. ■
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El riu Ebre ha tancat l’any
hidrològic amb una apor-
tació de 5.147 hectòme-
tres cúbics al tram final,
una de les xifres més bai-
xes des de l’any 2000. Se-
gons les dades de la Confe-
deració Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE), el volum
d’aigua registrat a l’estació
d’aforament de Tortosa
—que és l’última de la con-
ca de l’Ebre— és inferior al
dels últims cinc anys i no-
més supera els 3.905 hec-
tòmetres cúbics de l’any
2011-2012 i els 4.121 hec-
tòmetres cúbics del 2001-
2002. També el cabal mit-
jà anual és dels més bai-
xos, tenint en compte la
sèrie de dades des del
2000, i se situa en 163 me-
tres cúbics per segon.
Quant al cabal mínim, es
va registrar el passat 22
d’abril i va ser de 82 me-
tres cúbics per segon.

Amb tot, el volum d’ai-
gua que ha aportat l’Ebre a
la desembocadura respec-
ta el pla hidrològic de la
conca, que preveu un ca-
bal ambiental de 80 me-

tres cúbics per segon bona
part de l’any. “Les dades
demostren que hi ha una
tendència a la baixa del re-
curs, que s’accentua pel
canvi climàtic i que és ne-
cessari revisar el pla hidro-
lògic”, ha manifestat el
portaveu de la Plataforma
en Defensa de l’Ebre

(PDE), Manolo Tomàs. De
fet, el volum d’aigua men-
sual que l’Ebre ha aportat
a l’estació d’aforament de
Tortosa pràcticament co-
incideix amb el mínim
previst en el pla de conca.
“Cal fer una revisió del pla
hidrològic perquè el cabal
ambiental no resol la pro-

blemàtica del delta de
l’Ebre”, ha dit Tomàs, que
també sosté que el canvi
climàtic i la posada en
marxa de les 450.000 no-
ves hectàrees de regadiu
que inclou el pla de conca
suposaran la desaparició
del Delta.

I per tal d’aconseguir la

revisió del pla hidrològic,
la PDE manté la denúncia
al Tribunal Suprem, en
què estan pendents de re-
bre la citació per aportar
els seus arguments i del re-
queriment de Brussel·les a
l’Estat espanyol.

D’altra banda, la minis-
tra d’Agricultura, Isabel

García Tejerina, ha inten-
sificat els contactes amb
les diferents comunitats
autònomes, regants,
usuaris i representants de
la societat civil per con-
sensuar un pacte estatal
de l’aigua. Amb tot, no ha
respost cap de les dues
cartes que li ha adreçat la
PDE i el moviment social
tem que el govern català
no participe en aquest
pacte de l’aigua. “La capa-
citat de negociació del go-
vern català és nul·la i això
no té res a veure amb el
procés català, sinó amb
l’impuls del transvasa-
ment a través del Segarra
-Garrigues”, ha dit Tomàs.
La PDE continua recla-
mant al govern la redacció
del pla de gestió de la xar-
xa natura 2000. ■

L’Ebre tanca un dels anys
hidrològics amb menys aigua
REGISTRE L’aportació hídrica anual a l’estació d’aforament de Tortosa ha estat de 5.147 hectòmetres cúbics, la tercera
més baixa des del 2000 REVISIÓ La PDE insisteix que es modifique el pla de conca per garantir la supervivència del Delta

Lurdes Moreso
TORTOSA

163
metres cúbics per segon ha
estat el cabal mitjà de l’Ebre
l’últim any hidrològic (octu-
bre 2016-setembre 2017).

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

la xifra

El cabal de l’Ebre a l’estació d’aforament de Tortosa ha estat dels més baixos dels últims 20 anys ■ L.M. / ARXIU

Ja s’ha obert la veda. Els
caçadors ebrencs van in-
augurar ahir oficialment
la temporada de caça me-
nor, que s’allargarà fins al
febrer. En els darrers
anys, l’inici es viu amb po-
lèmica al Delta de l’Ebre
amb les aus aquàtiques i,

especialment, la polla d’ai-
gua. Enguany, el Departa-
ment de Territori i Soste-
nibilitat n’ha autoritzat la
caça, excepcionalment, el
24 de setembre i des de l’1
al 7 d’octubre, sense arma.
La captura amb armes de
foc es pot realitzar des
d’ahir i fins al diumenge
26 de novembre. Pel que fa
als topalls, la resolució dic-

ta que el nombre màxim
de captures de polles d’ai-
gua autoritzat per caçador
i dia és de 30 exemplars
des de l’1 d’octubre fins al
15 de novembre i de 10
exemplars des del 16 de
novembre fins al 26.

Des de la Generalitat re-
corden que la polla d’aigua
no està catalogada com a
espècie cinegètica i és per

aquest motiu que es ne-
cessita cada any una auto-
rització especial per po-
der-se caçar.

En aquest cas, es tracta
“d’una autorització excep-
cional per evitar danys a
l’agricultura”. Avalada per
estudis, la Federació de les
Terres de l’Ebre busca que
l’espècie sigui catalogada
com a cinegètica. ■

Oberta la veda amb autorització
prèvia per caçar la polla d’aigua
L’Ebre
AMPOSTA

La temporada de caça menor va començar ahir i s’allargarà
fins al 26 de novembre ■ L’EBRE
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La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, clausuró ayer la jornada 

informativa “Riegos del Alto Aragón y el Pacto Nacional por el Agua”, organizada por la Comunidad General de 

Riesgos del Alto Aragón, en Huesca, donde ha subrayado el claro objetivo del Gobierno de promover un Pacto 

Nacional por el Agua que sea una auténtica política de Estado, integradora, consensuada, solidaria y al 

margen de las rivalidades políticas. 

A este respecto, la ministra ha asegurado que este Pacto Nacional por el Agua en España debe tener garantía de 

continuidad a largo plazo, por encima de cualquier coyuntura política. 

García Tejerina ha detallado los cuatro grandes ejes en los que se centra el Pacto Nacional por el Agua, como 

son el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos de Cuenca, la puesta en marcha 

de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, el impulso de una serie de medidas para avanzar en materia de 

gobernanza del agua, y la atención de las demandas y los déficits hídricos. 

En este contexto, García Tejerina ha explicado que el Gobierno cuenta con la planificación y el diálogo para cumplir 

con los objetivos de la Ley de Aguas y conseguir así el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua, 

atender las demandas de suministro y armonizar el desarrollo regional y sectorial. También ha comentado que la 

prevención de avenidas y la regulación de cauces son dos facetas medioambientales de las obras hidráulicas. 

Según ha recordado, en enero de 2016 el Gobierno aprobó la revisión de los 12 Planes Hidrológicos del 2º ciclo, 

vigentes hasta 2021, que contemplan la ejecución de más de 10.000 medidas y una inversión estimada de 15.000 

millones de euros. 

Para conseguir ese consenso, la ministra ha puntualizado que el Ministerio ha mantenido durante el pasado mes de 

julio una primera ronda de contactos con todas las comunidades autónomas, usuarios, regantes y 

representantes de la sociedad civil. Y a partir de ahora empezarán las negociaciones con los distintos grupos 

políticos, con el objetivo de que este Pacto esté consensuado y refrendado por una amplia mayoría parlamentaria. 
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En este marco, la ministra ha puesto el acento en la necesidad de impulsar infraestructuras hidráulicas que 

permitan “administrar adecuadamente este recurso valioso y escaso”, ya que “el agua, en cantidad y calidad 

suficiente para todos los usos, es fuente de crecimiento y desarrollo”. 

ALMUDÉVAR Y BISCARRUÉS 

Por otra parte, Isabel García Tejerina ha recalcado el compromiso del Gobierno con dos obras hidráulicas de 

gran importancia para la Comunidad de Aragón, como son los embalses de Almudévar y Biscarrués, incluidos 

en el Pacto del Agua de Aragón. 

En este sentido, la ministra ha anunciado que las obras de Almudévar, que cuentan con una partida en los 

Presupuestos Generales del Estado de casi 27 millones de euros, comenzarán próximamente. Para ello, los 

trabajos que permitirán iniciar su ejecución ya están en marcha y ha comenzado el trámite de expropiaciones de los 

terrenos. 

Respecto a Biscarrués, García Tejerina ha apuntado que, “en grandes infraestructuras, son muchas cuestiones las 

que sobrevienen, pero trataremos de sortearlas. En cualquier caso, nuestro compromiso es claro”. Con la sentencia 

de la Audiencia Nacional y las recomendaciones de la UE, ha añadido, “los trabajos de Biscarrués podrán 

ralentizarse, pero en ningún caso se pararán y en ello trabaja todo el Ministerio”. Por ello “quiero mandar un mensaje 

de tranquilidad en este sentido”. 

Por último, la ministra ha afirmado que, tanto en el agua, como en otras materias, “debemos sumar, trabajar juntos 

por el bien común; y todo lo que no sea sumar, no tiene cabida”. 

 


