
MOCIÓ QUE PRESENTA FEM POBLE AMUNT PER REBUTJAR EL TRANSVASAMENT
A LA CONCA DE BARBERÀ, PER LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D'AIGÜES DE

TARRAGONA (CAT) I PER INSTAR A L'AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE A
PRESENTAR AL·LEGACIONS AL NOU PLA HIDROLÒGIC NACIONAL

El temporal Glòria que va afectar el litoral dels Països Catalans fa vuit mesos va tenir un especial

impacte al Delta de l'Ebre i va posar sobre la taula com la inacció política ha perjudicat el dia a dia de

tot un territori i ha posat en perill la seva supervivència.

El Delta de l'Ebre, com a ecosistema fràgil i dinàmic amb àmplies zones inundables, té una gran

vulnerabilitat. Este fet es veu agreujat per la falta de sediments transportats pel riu Ebre que són

retinguts als embassaments (l'aportació de sediments s'ha reduït més del 95% en les últimes

dècades) i per la poca aigua que porta el riu, que dificulta el transport dels escassos sediments que

té.

Els greus impactes del temporal pel futur del Delta no han suposat un canvi de rumb en les polítiques

plantejades pel govern de l'Estat espanyol ni pel català. Per exemple, el mes l'agost d'enguany, el

Consell de Ministres autoritzava un nou transvasament, 4,99 hectòmetres cúbics, a Cantàbria, i el

govern català signava que l'aigua de l'Ebre es pugui transferir també a la Conca de Barberà per

abastir nou municipis de la Baixa Segarra.

Dos plans als quals les entitats ecologistes i de defensa del riu i del Delta s'hi oposen, ja que han

dinamitat la possibilitat de començar a implementar polítiques de gestió que respectin el cabal

ecològic i permetin l'arribada d'aigua i sediments per mantenir la integritat física del Delta.

Aquesta aprovació de l'allargament de les infraestructures del minitransvasament a Tarragona per

portar l'aigua al Conca de Barberà, tot i l'oposició de les entitats ecologistes de la mateixa zona que

reclamen alternatives com l'aprofitament del volum d'aigua del subsòl i la instal·lació de plantes

potabilitzadores gestionades municipalment, ha tornat a posar en relleu la necessitat de treballar per

la dissolució del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), organisme creat per gestionar el

minitransvasament al Camp de Tarragona. Hi ha hagut 30 anys perquè els municipis i empreses

receptores d'aigua hagin creat les seves infraestructures per autoabastir-se i deixar de dependre de

l'aigua de l'Ebre. És per això, que des FEM POBLE AMUNT (CUP) veiem la necessitat d'exigir la

redacció d'un pla de retorn de cabals que acabi amb el mini transvasament de l'Ebre a Tarragona i
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que treballi en la planificació de canvis en la captació, com la reutilització d'aigua regenerada, la

descontaminació de pous, la millora de l'eficiència de les xarxes de distribució d'aigua, la recollida de

pluvials, campanyes de reducció de consum d'aigua, etc. A tot això, cal sumar-hi la falta de

transparència d'aquest organisme, que es nega a fer públiques les retribucions dels seus membres.

Recordem que la CUP va sol·licitar al CAT saber quina retribució rebia l'alcaldessa de Tortosa

Meritxell Roigé quan presidia l'organisme, i tot i la resolució del GAIP (Comissió de Garantia del Dret

d'Accés a la informació Pública de la Generalitat) exigint al CAT que ens facilites aquesta informació,

aquest es va negar i va recórrer la decisió via contenciós administratiu. Com ja vam dir en el seu

moment, solament entenem la presència de polítics ebrencs en aquest organisme si és per derogar

la concessió de 4m2/s, desmantellar la infraestructura i dissoldre el mateix organisme.

A aquestes amenaces, cal sumar-hi el nou Pla Hidrològic 2021-2017 que es preveu que augmenti les

dotacions de reg, la creació de nous embassaments o l'autorització de minitransvasaments com el ja

assenyalat de Santander.

Finalment, el passat 18 de setembre la CUP-CC presentava al parlament una proposta de resolució

(PR) on instava al Govern de la Generalitat a aturar el projecte del transvasament a la Conca de

Barberà i la dissolució progressiva del CAT, entre d'altres coses. La PR va ser tombada amb els vots

en contra del PP, PSOE, Cs, ERC i JuntsxCat. Després d'això i tot l'exposat al llarg de la moció, es fa

evident la necessitat d'organitzar un front institucional ebrenc que insti al Govern de la Generalitat a

aturar les polítiques d'agressió al Delta i al conjunt de les Terres de l'Ebre i que reculli les

reivindicacions de les organitzacions en defensa del territori com la Plataforma en Defensa de l'Ebre.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de FEM POBLE AMUNT (CUP) proposa al Ple

de l’Ajuntament de MÓRA D’EBRE l’adopció dels següents ACORDS

1. Rebutjar el transvasament del riu Ebre a la Conca de Barberà i instar al Govern de la

Generalitat a què aturi el projecte.

1. Instar al Govern de la Generalitat perquè redacti un pla de retorn de cabals i de

dissolució gradual del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona) per posar fi al mini

transvasament de l'Ebre a Tarragona i que incorpori una planificació de canvis en la

captació i projectes d'estalvi d'aigua.

2. Que l'Ajuntament de Móra d’Ebre treballi de forma activa per la defensa del riu i del

Delta presentant al·legacions als estudis de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

abans de fer el nou Pla de Conca. Així com, instar a la resta d'Ajuntament de Terres

de l'Ebre a què ho facin.

3. Donar tot el suport institucional a la PDE en totes les exigències i reivindicacions que

planteja.

4. Donar trasllat d’aquests acords a la PDE, Consell comarcal de la Ribera d’Ebre,

Diputació de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya




