MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE PER ATURAR L’INTENT DE
NOU TRANSVASAMENT DE L’EBRE AL BAIX CAMP
Malauradament la situació d’emergència en què es troba el Delta de l’Ebre és
coneguda i compartida per tota la ciutadania. S’està produint una regressió, a
conseqüència de la manca de sediments, que no arriben com a resultat de la
reducció del cabal del riu i dels seus afluents, provocada pel canvi climàtic i un
model d’explotació dels recursos amb projectes faraònics de regadius.
A més a més, cada any hi ha una transferència d’aigua de l’Ebre,
principalment al Camp de Tarragona, que ha impulsat el desenvolupament
demogràfic industrial i turístic de les seues comarques. Aquest model de
desenvolupament extractiu d’aigua no ha deixat beneficis al nostre territori, ni
ha contribuït a millorar les condicions de vida i evitar el despoblament de les
Terres de l’Ebre.
Sumat a aquesta situació, darrerament s’ha conegut la pretensió d’ampliar
aquest minitransvasament d’aigua al Camp de Tarragona a més poblacions,
que argumenten la necessitat de garantir l’abastament constant i regular
d’aigua sense haver de dependre de la climatologia i assegurar-se els recursos
hídrics que en el futur pot necessitar el municipi.
Si es tira endavant aquesta actuació, l’ampliació es farà a través d’una
subvenció que, a partir del Consell Comarcal del Baix Camp, demanaran a
l’Agència Catalana de l’Aigua, que podria comportar una aportació de l’ACA de
4 milions d’euros per a un projecte que té un cost total valorat actualment en
5,3 milions d'euros en la primera fase, si bé podria enfilar-se als 8 milions
d'euros, inversions que podrien anar destinades a un canvi de model hídric.
Aquesta ampliació del minitransvasament al Camp de Tarragona és totalment
contradictòria amb les necessitats reals del Delta de l’Ebre. De fet, entenem
aquesta manera de gestionar l’aigua com una amenaça per a l’ecosistema del
Delta i el que necessitem és una reducció progressiva d’aquests cabals
transvassats.
Per fer efectiva aquesta reducció progressiva de transferència de cabals al
Camp de Tarragona, així com un redimensionament dels regadius existents,
cal impulsar les mesures necessàries per l’estalvi i l’ús eficient dels recursos
hídrics i impulsar l’economia circular en el cicle integral de l’aigua, amb la
previsió i planificació de les actuacions necessàries en el sanejament, la
regeneració, la reutilització i la potabilització dels cabals d’aigua retornats al
medi, així com els aqüífers contaminats i de l’aigua marina. És a dir, polítiques
hídriques sostenibles d’aprofitament enlloc de polítiques d’extracció.

Comptem amb un exemple d’èxit amb l’anomenat pacte del Ter, on es preveu
l’aplicació de mesures per reduir consum i augmentar l’aprofitament d’aigües a
destí per poder reduir la quantitat d’aigua a transvasar i així aconseguir més
cabal a la part final del riu. Es demostra d’aquesta manera que aconseguir-ho
és qüestió de voluntat política i coherència.
Davant la vulnerabilitat del Delta i el consens davant aquesta situació de tots
els grups polítics i tota la ciutadania ebrenca, és evident que la solució passa
per la reducció progressiva de transferències d’aigua i el redimensionament de
regadius per tal de retornar el cabal al tram final de l’Ebre.
El grup comarcal Movem Terres de l’Ebre proposa al ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat a rebutjar qualsevol tipus
d’ampliació del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), buscant alternatives per
totes les poblacions amb necessitats d’abastament, respectant els principis de
la Nova Cultura de l’Aigua.
SEGON. Impulsar un Pacte per l’Ebre entre els agents econòmics i socials del
territori per reduir de manera progressiva la transferència d’aigua al Camp de
Tarragona i aplicar polítiques hídriques sostenibles d’aprofitament enlloc de
polítiques d’extracció.
TERCER. Comunicar els acords al Govern de la Generalitat, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), a
Ecologistes en Acció, GEPEC, així com els sindicats i associacions empresarials
de les Terres de l’Ebre i a la Taula de Consens del Delta.
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