
Ebre  

ALCALDES AMB EL COMPROMÍS PER L’EBRE 
 

MANIFEST 
  
Els alcaldes i alcaldesses d’Esquerra, davant l’amenaça que suposa fer un 
transvasament del Segre, propi de la vella cultura de l’aigua, i que afectaria 
greument tant la qualitat com la quantitat de les aigües necessàries per 
mantenir el bon estat del tram final del riu i el Delta, els alcaldes d’Esquerra, 
coherents amb la nostra actuació i la del nostre partit, i per responsabilitat 
davant els nostres ciutadans, volem manifestar que: 
  

• Ens mantindrem fidels a la defensa del riu i als principis de la nova 
cultura de l’aigua, motiu pel qual ens oposem a qualsevol transvasament 
i interconnexió de xarxes. 

 
• Ens reafirmem en la signatura del Compromís per l’Ebre i donem suport 

a la Plataforma per la Defensa de l’Ebre en la seva lluita per aturar els 
transvasaments. 

 
• Demanem que el Govern de la Generalitat impulsi un Pacte Nacional de 

l’Aigua amb totes les institucions i els agents socials fonamentat en els 
principis de la nova cultura de l’aigua. Així mateix, demanem l'impuls 
decidit de mesures urgents fonamentades en l'eficiència i la reutilizació 
dels recursos hídrics. 

 
• Demanem la dimissió del Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya per la manca de planificació i per l’ocultació 
d’informació i transparència, com també per la manca de diàleg i 
consens amb el territori ebrenc. 

 
• Recordem que les Terres de l'Ebre han estat i són solidàries amb la 

resta del país, tal com demostra l'aportació de recursos hídrics 
i energètics, per la qual cosa rebutgem qualsevol política o actuació que 
intenti o provoqui l'enfrontament entre territoris. 

 
 
I perquè així consti, signem aquest manifest a les Terres de l’Ebre,  el dia 7 
d’abril de 2008 
 
Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre; Paco Gas, alcalde de Roquetes; Jordi Monclús, alcalde 

de Benifallet; Dani Andreu, alcalde de l’Aldea; Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar; Lluís 
Fernàndez, alcalde de Freginals; Lluís Millan, alcalde d’Ulldecona; Fidel Ciurana, alcalde de 

Benissanet; Pere Muñoz, alcalde de Flix; Toni Borrell, alcalde de Miravet; Joan Josep Duran, 

alcalde de Móra d’Ebre; Bernat Pellisa, alcalde de Rasquera; Sebastià Frixach, alcalde de 

Corbera d’Ebre; Carme Pelejà, alcaldessa de la Fatarella; Ferran Cid, proper alcalde del 

Perelló; Lino Bertran, proper alcalde de Xerta; Ester Martí, propera alcaldessa de la Galera; 

Francesc Fidel, proper alcalde de Bot. 


