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Dilluns, 21 d'abril de 2008

Esquerra demana que el Fons de Contingència de l’Estat es
faci càrrec del cost de la interconnexió de xarxes del
Ter-Llobregat
La portaveu d’Esquerra, Marina Llansana, ha demanat en roda de premsa posterior a la Permanent Nacional que ‘el
cost de l’obra de la construcció de la canonada de 62 km sigui sufragat pel Fons de Contingència de l’Estat’. La
llei General Pressupostària preveu un fons de contingència que serveix per suplir temes d’extraordinària urgència. La
situació de sequera que viu actualment Catalunya és un clar exemple de cas d’emergència. Per això, Esquerra
proposa que la Llei General Pressupostària assumeixi el cost de l’obra, entorn als 180 milions d’euros. 

La portaveu indenpendentista ha fet una valoració positiva del Decret Llei que va aprovar divendres passat el Consell
de Ministres del Govern Espanyol sobre la interconnexió de xarxes del Ter- Llobregat. Llansana ha afirmat que
‘malgrat que Esquerra sempre hem estat en contra de qualsevol tipus de transvasament, entenem que estem
davant d’una situació d’emergència i excepcionalitat. En aquest sentit, valorem positivament el marge restrictiu
d’aquest Decret Llei’. Aquest document preveu limitar l’aigua a 50 hm3 i derogar la canonada un cop es posi en
funcionament la dessaladora del Prat o bé quan s’acabi la situació d’emergència. Llansana ha apuntat que ‘Esquerra
sempre ha volgut unes garanties molt estrictes de provisionalitat que ens sembla que aquest decret si que recull
tal com demanàvem’. 

La Permanent Nacional ha comptat avui amb la presència de consellers de govern i de secretaris generals. A la roda
de premsa han assistit, també, membres de l’equip coordinador que treballen per redactar la Ponència Estratègica
Política del Congrés Nacional del partit com el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, el
conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras i la presidenta de l’Institut Català de la Dona, Marta Selva. Huguet ha
recordat que ‘Esquerra té un perfil propi que es diferencia de la dreta nacionalista i d’una esquerra estatista’ i ha
denunciat també, la insuficiència del finançament pactat per l'Estatut. Per altra banda, Tresserras ha precisat que
aquesta proposta de Ponència Estratègica, redactada per l’equip coordinador, preveu ‘els reptes i les respostes
polítiques pels propers quatre anys, el desplegament del full de ruta entre congressos 2008-2012 i les
oportunitats i les febleses del partit’.
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