
LOS TRANSVASAMENTS NO SÓN LA SOLUCIÓ 
Catalunya és ara mateix un país sense rius. Els han assecat o contaminat 
quasi tots. Per alguns d’ells, l’única aigua que hi circula és la de les 
depuradores. La major part dels aqüífers estan contaminats. I ara volen 
eixugar l’Ebre. Això sí, a poc a poc, no sigui cosa que la gent s’adoni del 
que realment està passant. 
Nosaltres sabem que l’Ebre ha estat un gran riu. Però també sabem que 
ja no l’és, que està en crisi. Lo nostre riu ja fa anys que no pot assegurar 
el bon estat del Delta. La salinització, la regressió i l’enfonsament del 
Delta no s’aturen. Actualment hi ha molts estudis sobre el Delta, però no 
hi ha cap tipus d’actuació estratègica realment efectiva. Per no fer, ni 
tant sols han estat capaços de defensar el cabal mediambiental aprovat 
per la Comissió per la Sostenibilitat, i amb el suport del Parlament català 
el proppassat 28 de desembre de 2007. El govern central ha dit que no 
tindrà en consideració aquest acord. 
El govern de Catalunya està demostrant que és incapaç de gestionar una 
sequera que, per una altra banda, era perfectament previsible. Hi ha una 
potent campanya mediàtica on es mostra un país amb els embassaments 
buits i la població angoixada perquè s’anuncien nou mesos de restriccions 
en l’ús de l’aigua si no es fa el transvasament de l’Ebre. 
La lluita de la gent de l’Ebre ha estat sempre ferma, clara i digna. No 
hauríem pogut modificar la llei del PHN sense l’ajut inestimable de molta 
gent com la de Barcelona i la seva àrea metropolitana, la de la Catalunya 
central, la de les comarques gironines, la de la terra ferma, la de la conca 
del Xúquer, l’ajut de la comunitat científica, de les grans i petites 
organitzacions ecologistes i, com no pot ser d’altra manera, dels nostres 
amics i amigues de l’Aragó, amb els quals ens uneix la lluita per la 
defensa d’un mateix riu que ens vertebra i en molts casos ens dóna 
identitat. Un recuerdo fraternal a la gente del Pirineo, que luchan como 
nosotros para evitar las agresiones al Ebro. Contra los embalses y la 
destrucción que conllevan: Yesa no! Ni Mularroya! No más pantanos! No 
más embalses! 
I ara, el nostre govern ens ha deixat sols. Diuen que són 5 milions i mig 
de persones que necessiten l’aigua de boca. I no és veritat. La realitat és 
que som 7 milions de persones que volem avançar junts per fer un país 
millor i més pròsper. Un país on no hi hagi ciutadans de segona i on 
l’equilibri territorial sigui alguna cosa més que una frase electoral. Un país 
on es preservin els recursos naturals en bon estat per a futures 
generacions, on les persones estiguin per damunt dels interessos privats. 
Afirmem que aquesta sequera ha estat mal gestionada, que els 
responsables han de dimitir, començant pel Conseller de Medi Ambient, 
Francesc Baltasar. Afirmem que les mesures espectaculars que s’estan 
emprant (com són els vaixells, l’estat d’emergència, etc.) són per 
justificar la mercantilització de la gestió de l’aigua a Catalunya. A càrrec 



del poble, i amb els diners de tots, afavoriran interessos privats. 
Constructores, grups bancaris i lobbys de gestió de l’aigua es freguen les 
mans pel negoci que faran. 
Només els falla una cosa: PLOU!! Sempre han dit que el problema és 
d’uns quants hectòmetres cúbics. Primer eren 30 hectòmetres del Segre, 
després 50 fins al juny de 2009. Doncs bé, actualment la pluja ha eixugat 
aquest dèficit, ha deixat als embassaments del Ter-Llobregat els 
hectòmetres cúbics que volien, i segueix plovent. Per tant, si ens deien la 
veritat i aquesta aigua només la necessitaven fins que estiguessin les 
dessaladores en marxa, no hi ha cap motiu per a fer la interconnexió 
CAT-ATLL. Gastar més de 200 milions d’euros de tots nosaltres en 
aquesta obra, són diners llançats sense cap justificació. 
Demanem, per tant, al govern de l’estat que derogui el decret 3/2008 i 
posteriors, i al govern de la Generalitat de Catalunya que s’apliqui a 
coordinar les polítiques de gestió de l’aigua, dels regadius, dels plans 
urbanístics, per fer-les compatibles amb la salut i la recuperació dels rius i 
dels aqüífers, que són les veritables artèries que articulen i alimenten la 
vida d’un país. 
No hi ha cap excusa per fer el transvasament de l’Ebre!! 
Los transvasaments no són la solució!! 
Visca les Terres de l’Ebre!! 
Amposta, 18 de maig de 2008 


