
EL FUTUR DE L’EBRE El govern central va aprovar el pla hidrològic per a la conca de l’Ebre que preveu
ampliar la superfície de regadiu amb l’aigua del riu i que, segons el Govern català, és «lesiu». El govern estatal fixa
en poc més de 3.000 els hectòmetres cúbics anuals de cabal mínim ecològic mentre que el català el xifra en 7.000 

4

Duran insta a explorar la reforma
de la Constitució que proposa Rajoy

El president del comitè de go-
vern d'UDC, Josep Antoni Duran
i Lleida, creu que cal explorar-ho
tot, també la possibilitat de refor-
mar la Constitució com va propo-
sar el president del govern espa-
nyol, Mariano Rajoy, durant el
debat de política general al Con-
grés. En la carta web dirigida a la
militància, Duran creu que Rajoy,
per primer cop, ha obert la porta

a la reforma de la Carta Magna i
considera que és una via que cal
explorar. Això sí, afegeix que «qual-
sevol sortida ha de ser sotmesa a
la consulta dels ciutadans».

D'altra banda, el portaveu de
CiU al Congrés dels Diputats va la-
mentar que les classes mitjanes ha-
gin «desaparegut» ja que la classe
política les ha «proletaritzat» amb
la política fiscal que s'ha aplicat els
últims anys.
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El conseller de Justícia, Germà
Gordó, va assegurar ahir que li
sembla «impossible» que es pugui
imposar «qualsevol mena de san-
ció» als 33 jutges catalans que han
signat un manifest en el qual do-
nen suport a la legalitat de la con-
sulta sobiranista a Catalunya. En
declaracions als periodistes, Gor-
dó va sortir així al pas de la de-
núncia presentada pel sindicat
ultradretà Manos Limpias contra
aquests jutges, que actualment
està tramitant el Consell General
del Poder Judicial (CGPJ).

«Crec que és impossible qual-
sevol mena de sanció per una opi-
nió jurídica de persones que jus-
tament entenen molt de dret, com
són els jutges», va dir Gordó en ser
preguntat per si considerava que
els magistrats que han signat el
manifest podrien acabar sent san-
cionats.

Gordó va fer aquestes afirma-
cions en una breu resposta als
periodistes, després d'inaugurar el
primer Congrés dels Procuradors
de Catalunya, a l'escola de nego-
cis Esade de Barcelona, amb el pre-
sident del Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ) i del Tribunal
Suprem, Carlos Lesmes. Lesmes,
que ahir no ha volgut atendre els
periodistes, va recordar dijous en
la seva primera roda de premsa
amb preguntes des que va ser ele-
git president, al desembre passat,
que els 33 jutges catalans que han
signat el manifest que els magis-
trats han de mantenir la impar-
cialitat i la neutralitat. Entre aquests
magistrats hi ha l’exdegana de
Manresa Miriam de Rosa, ara jut-
gessa d’instrucció a Barcelona.
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Gordó considera
«impossible» que
se sancioni els
jutges pel seu
suport a la consulta

El Consell de Ministres va apro-
var ahir el Pla Hidrològic de l'Ebre,
que deixa el cabal mínim del riu en
3.200 hectòmetres cúbics anuals,
molt per sota del 7.000 que recla-
ma el Govern català. El pla preveu
unes inversions de més de 2.500
milions d'euros entre totes les ad-
ministracions, a fi d'aconseguir
els objectius proposats i ampliar les
zones de regadiu a la conca de l’E-
bre. La Generalitat de Catalunya
s’oposa al nou pla i ahir ja va
anunciar que el recorrerà.

El pla va ser aprovat a proposta
del ministeri d'Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient (Ma-
grama) i és considerat com «un
dels més complexos d'Espanya»
perquè travessa nou autonomies
i per «la necessària coordinació
amb França i Andorra», segons el
comunicat oficial de l'Executiu.

Del total de la inversió prevista,
més de 1.100 milions d'euros es
destinaran al compliment d'ob-
jectius ambientals, en especial a
través d'actuacions de sanejament
i depuració d'aigües residuals ur-
banes. 1.100 milions d'euros més
es destinaran a la construcció de
noves infraestructures de regula-
ció i millora en l'atenció dels re-
gadius. A aquestes quantitats cal
sumar-hi 175 milions més per po-
sar en marxa mesures orientades
a la mitigació dels efectes dels fe-
nòmens meteorològics extrems i
150 milions d'euros més per a la

millora del coneixement i la go-
vernança.

El govern espanyol defensa que
el cabal ecològic de 3.200 hectò-
metres cúbics anuals, «satisfà les
necessitats del Delta» i es poden
posar en pràctica «en gran mesu-
ra» gràcies a l'existència de l'em-
bassament de Mequinensa.

Aquest pla va rebre l'informe fa-
vorable del Consell Nacional de
l'Aigua el dia 29 de juliol del 2013
després de la seva aprovació pel
Consell de l'Aigua de la Demarca-
ció i el pertinent procés de parti-
cipació pública, a més de l'informe
positiu dels ministeris afectats.
Amb aquest són ja 14 els plans hi-
drològics aprovats per l'actual go-
vern en poc més de dos anys.

Just després de l’aprovació del
pla, el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat, Santi
Vila, va afirmar que «és lesiu per a
la conservació del riu» i va anun-
ciar que el recorreran «amb con-
tundència per la via administrati-
va». Vila va anunciar que la Ge-
neralitat estudia si el cabal mínim
aprovat contravé la Directiva Marc
de l'Aigua de la Unió Europea.
«Aquest pla és lesiu per a la con-
servació del riu, per a la seva sos-
tenibilitat ambiental i no impedeix
la regressió i la salinització», va dir
Vila.

«L'Ebre -segons Vila– és un riu
amb uns indicadors fràgils que
hem de conservar entre tots», i per
això ha anunciat que el seu de-

partament estudia si el cabal mí-
nim de 3.220 hectòmetres cúbics
anuals aprovat pel tram final del
riu contravé la legislació de la
Unió Europea.

El conseller va assegurar: «con-
testarem amb tota la contundèn-
cia per la via administrativa», des-
prés de denunciar que el llindar
mínim aprovat es troba a una dis-
tància «descomunal» dels 7.000
hectòmetres cúbics anuals que
defensa el Govern català. Vila con-
sidera que la fixació d'aquest cabal
mínim respon a les demandes
d'aigua a la conca del riu per pro-
veir els nous regadius projectats.

El Pla Hidrològic de l'Ebre pre-
veu passar de 965.000 hectàrees de
regadius a 1,41 milions, amb un
augment estimat del consum d'ai-
gua de 7.880 hectòmetres cúbics
anuals (el 55 % de l'aportació na-
tural de l'Ebre) a gairebé 10.000
(gairebé el 70 % de l'aigua de la
conca). Segons la Generalitat, l'in-
crement de regadius «compro-
met l'aigua disponible als trams
més baixos de l'Ebre i també la
seva qualitat, molt amenaçada
amb l'increment de la concentra-
ció salina». Vila creu que el mínim
fixat pel ministeri d'Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient «no té en
compte els requeriments am-
bientals reals del tram més baix de
la conca i el paper dels seus cabals
respecte al fre a la intrusió salina i
a l'aportació de sediments i nu-
trients».
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El riu Ebre al seu pas per Tortosa
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La Generalitat recorrerà el nou pla
de l’Ebre aprovat pel govern central

El Consell de Ministres dóna el vistiplau a un cabal de 3.200 hectòmetres, Catalunya en reclama 7.000
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Píndoles

El vicepresident valencià, José Císcar, va admetre que el
PP podria quedar en minoria a les Corts Valencianes si
aplica la màxima d'Alberto Fabra de rellevar els diputats
processats.

El govern valencià podria quedar
en minoria si relleva els processats
 L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, presentarà dijous el

seu projecte per a les pròximes eleccions municipals
durant l'assemblea extraordinària de l'Agrupació del PSC
de Lleida. Per ser-ho, haurà de superar les primàries.

Àngel Ros vol repetir com a
alcaldable a Lleida pel PSC


Esquerra i CiU no pactaran sols
un punt en comú per incloure al
seu programa electoral de les elec-
cions europees defensant la con-
sulta. Després que ICV hagi des-
cartat sumar-se a aquesta pro-
posta, ERC considera que «no té
sentit» negociar aquest punt úni-
cament amb CiU. Així ho va ex-
plicar el secretari d'Internacional

dels republicans, Jordi Solé, que va
reconèixer que la «transversalitat
política» era clau en aquest acord.
Pel que fa a la llista d'ERC a les eu-
ropees, Solé va admetre que els re-
publicans tenen especial interès en
atraure a l'entorn del PSC «que no
s'ha mogut» de la defensa del dret
a decidir. En aquest sentit, obre  la
porta a que el número dos pro-
vingui d'aquest espai.

Soler va dir que «no volem perdre
efectius en la defensa del dret a de-
cidir. Una de les virtuts d'aquest
acord és la seva transversalitat
política i sense ICV deixa de tenir
el sentit que tenia».  Tot i això, Solé
va remarcar que a ERC li hagués
agradat poder sumar a Iniciativa a
aquest acord. «Era necessari, bo i
aconsellable. Lamentem que no
hagi estat així», va dir.
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ERC descarta pactar amb CiU un punt
comú per a les europees sense ICV
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