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15 anys de grans manifestacions
4 de febrer del 2001: 25.000
persones es manifesten
entre Móra la Nova i Móra
d’Ebre contra el Pla Hidrològic Nacional (PHN) i
altres projectes polèmics
sota el lema general de
“Prou d’agressions al
territori”.

11 de març del 2001: Manifestació multitudinària
contra el PHN d’Aznar a
Madrid. Més de 1.000
autocars vinguts de Catalunya i l’Aragó. 400.000
persones segons l’organització, 120.000 segons la
policia local de Madrid,
ciutat governada llavors

pel Partit Popular.
18 de maig del 2008:
20.000 persones a Amposta contra els plans d’ampliació del minitransvasament
de l’Ebre a l’àrea de Barcelona per la sequera extrema. El pla del tripartit es va
paralitzar amb la fi de la

sequera després de les
pregàries del conseller
Francesc Baltasar (ICV)
a la Moreneta.
30 de maig del 2010: La
PDE mobilitza 2.000 persones en una manifestació
convocada execepcionalment a Barcelona per exigir

a la UE el compliment de
les directives ambientals de
l’aigua i els cabals ecològics.
6 d’octubre del 2013: 6.000
persones es manifesten a
Alcanar per exigir el desmantellament del Castor
arran de l’allau de 500
sismes.

La Generalitat vol evitar
la guerra de l’aigua

30 març 2014: 15.000 persones entre Sant Jaume i
Deltebre en contra el nou
Pla Hidrològic promogut
pel PP. El cabal ecològic
apareix al centre de les
crítiques dels ecologistes.
*Població de les Terres de
l’Ebre: 185.000 persones

de 52 nous embassaments. En
canvi, sense sortir de l’Ebre, la
Comunitat de Regants de l’Esquerra es va afegir a la manifestació per exigir un cabal ecològic.
“És un pla dolent per al Delta,
perquè no garanteix els cabals
ecològics; per als regants perquè
no prioritza la modernització
dels regadius que permetria un
reg sostenible i més eficaç, i per al
país”, va destacar Josep Rull,
conseller de Territori i Sostenibilitat. “No estem en contra que la
gent regui, estem en contra que
s’especuli amb l’aigua del riu, volem una pagesia de veritat, arrelada amb el territori; no volem les
màfies de l’aigua”, va aclarir Susanna Abella (PDE). El Govern
català va confirmar la doble lluita
contra el pla hidrològic, davant el
Tribunal Suprem i a Brussel·les.
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Els regants de Lleida
mostren el seu malestar
pel posicionament del
Govern català
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Una delegació
d’europarlamentaris
visita avui el Delta
per avaluar el pla
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Montse Castellà, combativa cantautora ebrenca, alçant el nus, símbol de la lluita contra el transvasament, a la capçalera de la manifestació
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seu Delta.
Reunir 50.000 persones en una
comarca com el Montsià, de poc
més de 68.000 veïns, no és tasca
senzilla. Tampoc no és gens fàcil
organitzar una macromanifestació per a la història en un territori
com les Terres de l’Ebre, on viu
menys d’un 3% de la població catalana. Les xifres, de rècord, serviran per pressionar una mica
més la delegació amb una desena
d’europarlamentaris que visitarà
avui el Delta per avaluar el seu estat mediambiental i el compliment de la directiva comunitària
de gestió de l’aigua.
La delegació ha viatjat després
de la denúncia de la Plataforma,
el 2012, contra la nova planificació hidrològica dissenyada pel PP
per satisfer riu amunt les demandes dels regants i les comunitats
autònomes. “L’Ebre neix a Reinosa i passa pel Pilar, i al sud de
Catalunya volem que arribi al
mar, i conservar el nostre Delta,
els musclos i el calamar”, va parafrasejar amb la seva gràcia habitual Arturo Gaya, líder de Quico

el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, poc abans de donar per liquidada la protesta.
Si alguna cosa volen evitar tant
la PDE com el Govern català és
que la lluita per fer encallar el
nou pla hidrològic de l’Ebre es
converteixi en una nova guerra
territorial per l’aigua, amb els regants a l’ull de l’huracà. L’enfron-

tament més temut, amb Lleida,
que s’ha posicionat a favor del pla
perquè satisfà les seves demandes de nous regadius. Els regants
del Segarra-Garrigues van acusar
ahir després de l’exitosa mobilització la Generalitat de voler satisfer únicament la gent del Delta.
També a l’Ebre català la Comunitat de Regants del Canal de la

Dreta de l’Ebre aplaudeix el nou
pla i en base al seu suposat excedent d’aigua dóna suport a l’increment de fins a un màxim de
465.000 hectàrees més de regadiu per als propers sis anys a tota
la conca, de manera que es redueix gairebé a la meitat el cabal
exigit des de Catalunya; es possibilita també la construcció futura

“Tornarem a guanyar aquesta batalla”, va assegurar Oriol Junqueras, vicepresident català.
Conscients que Europa té l’última paraula, la Plataforma va
deixar
entreveure,
després
d’agrair l’esforç dels manifestants, que la pròxima gran mobilització serà aquest mateix any,
però lluny de les Terres de l’Ebre.
“És una batalla més complexa:
abans el Pla Hidrològic Nacional
era molt clar, ara el disfressen
darrere dels regadius però l’objectiu finalista continua sent
transvasar l’aigua de l’Ebre”, va
advertir Tomàs.c
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Gairebé tots els partits catalans, darrere la pancarta
]Representants de tots els

partits catalans, excepte del
PP i Ciutadans, van agafar
ahir amb força la pancarta
unitària en contra del pla per
a la conca hidrogràfica de
l’Ebre (“L’Ebre sense cabal
és la mort del Delta”). Mai
abans el moviment social
antitransvasament, liderat
des de les Terres de l’Ebre,
no havia aconseguit tant suport polític. Queden per al
record l’ambigüitat de l’antiga Convergència i Unió (CiU)

davant el Pla Hidrològic Nacional d’Aznar (2001) o els
plans del tripartit català
(PSC, ERC i ICV) per transvasar aigua de l’Ebre fins a
Barcelona per fer front a
l’extrema sequera del 2008.
En el nou panorama polític
català i espanyol, populars i
C’s s’han quedat sols a favor
de la nova planificació hidrològica. Josep Rull (CDC) i
Oriol Junqueras (ERC) van
representar el Govern català
en absència del president

Carles Puigdemont. La llista
de polítics amb ganes d’atendre els mitjans de comunicació, molt llarga. També es van
deixar veure Assumpta Escarp per part del PSC; el diputat Xavier Domènech (En
Comú Podem); Lluís Rabell
(Catalunya Sí que es Pot);
Sergi Saladié (CUP); Ramon
Espadaler (UDC) o els eurodiputats Francesc Gambús
(UDC) i Ernest Urtasun
(ICV-EUiA), que com a membre del grup dels Verds euro-

peus integra la delegació de
deu europarlamentaris que
avui visita el delta de l’Ebre.
Els arguments dels polítics
catalans contraris al Pla Hidrològic són coincidents. El
PP incompleix la directiva
europea de l’aigua i Brussel·les acabarà per obligar el
Govern espanyol a modificar
el controvertit pla de conca
de l’Ebre. Però la magnitud
de la manifestació va acabar
per deixar en un discret segon pla tants polítics.

