
Els municipis del Delta temen que el transvasament augmenti la salinització del riu 

La Generalitat portarà cabal de l'Ebre a 
Barcelona només si n'hi ha de sobres 

L'any 1998 Catalunya patirà un dèficit important d'aigua 
Els habitants de les quatre comar-
ques més meridionals del Princi-
pat estan preocupats pel projecte 
de transvasament d'aigua de PE-
bre cap a Barcelona. El conseller 
de Política Territorial, Joaquim 
Molins, va fer dilluns una visita a  
la zona per explicar el dèficit d'ai-
gua que pateix Catalunya, però va 
anunciar que el transvasament no 
es farà si no hi ha aigua de sobres. 

Joan Subírà/Cinta S. Bellmunt 
TORTOSA — La possible portada 
d'aigua de l'Ebre a Barcelona ha mobi-
litzat els ciutadans de les terres meri-
dionals de Catalunya. Dilluns a la nit 
unes 400 persones es van concentrar 
davant el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, aprofitant que el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Molins, hi havia de fer una 
reunió amb representants polítics d'a-
questes comarques. Precisament ha-
vien de parlar sobre l'esmentat trans-
vasament. 

El conseller va assegurar que, mal-
grat que en el pla hidrològic de les 
conques internes de Catalunya es de-
tecta un dèficit d'aigua per al 1998, el 
govern de la Generalitat no optarà pel 
transvasament d'aigua de l'Ebre fins 
que es demostri que la conca de l'Ebre 
té aigua de sobres. També va admetre 
que el projecte de llei d'infrastructures 
hidràuliques, on es projecta el transva-
sament de l'Ebre a Barcelona, es po-
dria modificar abans de presentar-lo al 
Parlament. 

Aquestes afirmacions no van tran-
quil·litzar gaire els polítics que s'ha-
vien reunit amb el conseller, que van 
dir-li que, si el transvasament s'aprova 
sense comptar amb l'opinió dels habi-
tants de les terres de l'Ebre, es desen-
cadenarà "una situació difícil de con-
trolar". Les raons de Joaquim Molins 
semblen difícils d'entendre per a la 
gent de les poblacions afectades per 
l'anunci de portada d'aigua de l'Ebre a 
Barcelona. Aquesta nit es farà a Tor-
tosa un debat sobre aquesta qüestió. 

La Generalitat es mostra receptiva 

Els presidents dels Consells Comarcals 
del Baix Ebre, la Terra Alta, el Mont-
sià i la Ribera d'Ebre, juntament amb 
els alcaldes dels municipis del Delta i 
els diputats al Parlament de Catalu-
nya pel Baix Ebre, el convergent Joan 
Marti i el popular Josep Curto, així 
com els parlamentaris del Montsià, 
Víctor Gimeno^ d'Iniciativa per Cata-
lunya, i Joan Sabanza, d'Esquerra Ca-
talana, han fet públic el seu rebuig al 
projecte del transvmment. 

Per la seva banda, el conseller Joa-
quim Molins va dir als polítics que la 
Generalitat recollirà totes les previ-
sions i demandes de les terres de l'Ebre 
que facin referència a abastaments re-
gionals 0 a població, regadius, defenses 
contra aiguats i altres que evitin la re-
gressió del Delta. També va recordar 
que els plans hidrològics que afecten 
una conca com la de l'Ebre, estesa per 
més d'una comunitat autònoma, s'han 
d'aprovar al Parlament de Madrid per 
mitjà del pla hidrològic estatal. 

Tant els polítics de les terres de l'E-
bre com el Sindicat de Reg, la comuni-
tat de regants i el Sindicat Agrícola de 
l'Ebre consideren que abans de plante-
jar-se el transvasament és imprescindi-
ble respectar les prioritats d'abasta-
ment, reg i conservació del Delta, així 
com aconseguir el necessari desenvo-

La desembocadura de l'Ebre té cada any més aigua salada riu amunt, lluny del mar 

Inversions previstes a les terres de l'Ebre (en milions) 

Classe d'obres Generalitat Usuaris Total 

Abastament regió 3.600 2.300 5.900 

Abastament en alta 4.000 2.667 6.667 

Defensa aiguats 2.160 540 2.700 

Conservació 1.350 — 1.350 

Total 10.510 5.507 16.617 

Inversió per habitant 67.333 pts 

NOTA: Els recursos que ara s'han de dedicar a abastament i defensa d'aiguats, segons el 
projecte de llei d'infrastructura hidràulica, es podran dedicar a regadius d'acord amb 
aquest repartiment: 

Terres de Ponent 
Terres de l'Ebre 
Conques internes 

68.531 milions 
34.369 milions 
22.700 milions 

(207.671 ptes/habitant) 
(208.295 ptes/habitant) 
(4.127 ptes/habitant) 

Com a contrapartida per l'aigua que es portaria de l'Ebre a Barcelona i les 
comarques del seu entorn, el conseller Joaquim Molins va presentar aquestes 

xifres d'inversions, que es podrien fer amb els diners del c^on dels usuaris 

lupament socio-econòmic i industrial 
d'aquestes comarques. 

L'alcalde d'Amposta i president del 
Consell Comarcal del Montsià, Joan 
Roig, ha destacat que "és evident que 
a causa dels actuals problemes de re-
gressió i salinització que té el Delta, 
ara per ara ens hem d'oposar al trans-
vasament. Per tant, cal buscar altres 
possibilitats tècniques perquè es pugui 
enviar aigua a Barcelona sense perju-
dicar la gent d'aquestes terres". 

Per la seva part, l'Ajuntament de 
l'Aldea ha aprovat recentment per 
unanimitat una moció de l'alcaldia 
oposant-se al possible transvasament 
d'aigua de l'Ebre a Barcelona. 

L'alcalde de Deltebre, Pere Ar-
qués, opina que aquest municipi serà 
"el més perjudicat p r la portada d'ai-
güa a Barcelona, ja que la regressió 
del Delta està provocant la seva desa-
parició. Consegüentment, cal frenar 
aquesta salinització i regressió abans 
de realitzar obres com les del transva-
sament a Barcelona". 

En aquest sentit, la comunitat de 
regants ha efectuat un estudi tècnic 
sobre el riu Ebre. S'hi fa constar que, 
des del 1967, l'aigua dolça de la des-
embocadura d'aquest riu té una re-
gressió anual de 90 metres, cosa que 

perjudica les terres del Delta. 
Al mateix informe es destaca que 

al delta de l'Ebre han desaparegut 
1.800 metres de terreny en línia recta 
del que era abans l'illa de Buda i de 
Sant Antoni. 

Es perd l'adob natural de l'arròs 

A més, se subratlla que a causa de la 
regulació dels cabals dels afluents, tot 
el fang que abans l'Ebre arrossegava 
ara es diposita als pantans. En surten 
perjudicades, d'aquesta manera, les 
zones dedicades al conreu de l'arròs, 
que deixen de rebre el gran adob que 
era la massa de llims molt fèrtils. 

El mateix passa amb les sèquies se-
cundàries de distribució de cabals a les 
parcel·les d'arròs. En aquest cas, en 
haver disminuït el fang, eís pagesos 
matéixos han de procurar-se terra pel 
seu compte, amb el cost econòmic ad-
dicional que això els causa. 

També critiquen a l'informe l'aug-
ment de salinitat que està arribant a l'ai-
gua de l'Ebre. Ho consideren un pequ-
dici per a les collites dek cultius del Del· 
ta, sobretot les d'arròs. Concretament, 
l'índex de salinitat màxima autoritzat és 
de 3 mil.ligrams. Però a hores d'ara la 
del riu Ebre és de 8,8 mil.ligrams. 

Regadius amb el 
cànon del 

transvasament 
• El projecte de llei d'infrastructu-
res hidrài^ques és el que preveu el 
tranvasament de l'aigua de l'Ebre a 
Barcelona i les conques interiors de 
Catalunya. S'hi proposa un cànon 
que hauran de pagar els consumi-
dors d'aquesta aigua per a usos do-
mèstics 0 industrials, però no per a 
regadius. Amb aquest cànon es fi-
nançarien les obres d'abastament 
d'aigua potable i defensa d'inunda-
cions que s'haurien de fer a Catalu-
nya en mi terme màxhn de 15 anys. 
El total previst de les obres que ca-
len és de 150.000 milions. 

A més, segons la llei vigent, l'Es-
tat hi ha de fer altres obres hidràu-
liques d'interès general per valor 
de 100.000 milions. Pel que fa als 
regadius, la part que correspon a la 
Generalitat costarà 125.000 mi-
lions en aquest període. 

El repartiment que es faria amb 
els diners del cànon beneficiaria els 
habitants de les terres de l'Ebre res-
pecte a la resta de Catalunya. Els 
correspondrien inversions per valor 
de 67.333 pessetes per habitant, 
mentre que als de les terres de Po-
nent els correspondrien 53.227 per 
habitant; i a les comarques de con-
ques internes, 24.686 pessetes per 
habitant Si no s'aprova la llei d'm-
frastructures hidràuliques no es po-
dran fer inversions tan importants. 

Segons el departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, 
les obres de regadiu que es fan a les 
terres de l'Ebre són aquestes: 

—Millora dels canals del Delta 
arran del minitransvasament a Tar-
ragona. 

—Distribució d'aigua a l'Aldea i 
Camarles amb una primera etapa 
acabada. 

—Projecte de concessió de l'ai-
gua del canal Xerta-Sènia, que ja 
està acabat. Falta acabar el projec-
te constructiu. 

—S'ha acabat l'estudi topogrà-
fic de la zona regable de la Terra 
Alta i s'han definit els punts de 
captació. 

països catalans avui, dimecres 
31 de gener de 1990 

Pel tema dels abocadors 

Sis alcaldes de la 
Conca de Barberà 
es fan enrere en la 

seva anunciada 
decisió de dimitir 

Cinta S. Belhnunt, corresponsal 
TARRAGONA — L'alcalde de Santa 
Coloma de Queralt, el de Vilanova de 
Prades, el de Vilaverd, el de Vallclara, 
el de Senan i el de l'Espluga de Fran-
colí van anunciar ahir al vespre que fi-
nahnent han decidit no presentar la di-
missió dels seus càrrecs fins que no 
tinguin més informació del pla direc-
tor de residus industrials que ha apro-
vat recentment el Consell Executiu de 
la Generalitat. 

Com se sap, dimecres passat els 
vint-i-dos alcaldes que representen els 
municipis de la Conca de Barberà van 
acordar dimitir en ple, tant alcaldes 
com regidors i, fins i tot, els suplents 
de les llistes electorals, com a protesta 
perquè el pla director de residus con-
templa la instal·lació d'un abocador a 
Forès. 

L'alcalde de L'Espluga de Francolí, 
Josep Maria Vallès, va reconèixer ahir 
que "la postura de dimitir per part dels 
alcaldes que estàvem reunits aquell di-
mecres a la seu del Consell Comarcal 
de la Conca va estar determinada per 
la pressió popular". I va afegir que 
"nosaltres no podem actuar amb pres-
sions i per la força d'alguns grups que 
s'han radicalitzat en algunes localitats. 
A més, la dimissió seria un acte de co-
vardia." 

Vallès també va assenyalar que "el 
nostre interès se centra à salvar la go-
vemabilitat dels nostres Ajuntaments, 
i considerem que dimitint no solucio-
naríem res, sense comptar que des de 
l'alcaldia podem fer pressions legals". 

Fins ahir eren 13 els Ajuntaments 
de la Conca de Barberà que havien 
realitzat plens extraordinaris per acor-
dar la dimissió tant d'alcaldes com de 
regidors, però no s'havia formalitzat 
encara cap dimissió. 

L'alcalde de Santa Coloma de Que-
ralt, Josep Maria Riba, va insistir en el 
fet que "abans de decidir res volem es-
tar ben informats, volem saber com 
són aquests abocadors, com funcionen 
i per aquest motiu no es descarta que 
fins i tot anem a veure'n algun". 

A més a més, els alcaldes d'aquesta 
comarca fan una crida a tots els veïns 
de la Conca de Barberà per comuni-
car-los que la decisió que han adoptat 
"ve donada per la voluntat de defen-
sar els interessos dels nostres pobles, i 
això, sens dubte, es podrà fer millor 
des dels Ajuntaments elegits democrà-
ticament en el seu dia". 

Suprimiran els 
passos a nivell de 
la línia de Lleida 

a Tarragona 
Europa Press 

LLEIDA — Els passos a nivell de la 
línia de tren de Lleida a Tarragona se 
suprimiran totalment en el primer tri-
mestre d'aquest any, segons han dit 
fonts del Govern Civil de Lleida. Els 
40 passos a nivell que hi ha actual-
ment en aquesta línia donaran pas a 
set passos a diferent nivell, la majoria 
elevats. En els pròxims dies Renfe té 
previst adjudicar les obres. Per altra 
banda. Protecció Civil ja té a punt la 
proposta per suprimir els passos a ni-
vell de la línia Lleida-Manresa-Barce-
lona, proposta retardada perquè esta-
va pendent del tractat definitiu de 
l'autovia de Lleida a Tàrrega. La su-
pressió de passos a nivell forma part 
d'un pla aprovat després de l'accident 
del març de 1988 a Juneda, on van 
morir 10 nens i 5 adults. 
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