
Necessitem un nou PLA HIDROLÒGIC.
L´avantprojecte del PHN es troba actualment, en el “Consejo Nacional del
Agua” que ha d’emetre un informe preceptiu previ a l´aprovació de la llei per
part del Consell de Ministres.
El Pla Hidrològic Nacional sembla fet només per justificar un gran transvasa-
ment de  l´Ebre cap al litoral mediterrani tant en direcció nord, com en direc-
ció sud fins arribar a Almeria.
El partit dels socialistes, hem tingut una posició de contundent
rebuig d’aquest Pla Hidrològic Nacional i del seu retorn al govern, per
l'elaboració d'un de nou, consensuat amb les forces polítiques representades
al Congrés dels Diputats, i amb les Comunitats Autònomes; un nou Pla que
contempli polítiques de sostenibilitat, equilibri territorial, pla de regadius actua-
litzat, aprofitament del cicle complet de l'aigua, juntament amb polítiques de
reutilització i depuració, tècniques de dessalació, d’acord amb les directives
europees sobre l'aigua.
A Catalunya tenim prou aigua, hi ha prous recursos per a tothom, si la gestio-
nem adequadament. Malgrat això, actualment, hi ha dèficits estructurals d'ai-
gua a molts llocs, per manca de previsió i ordenació en matèria hidràulica del
govern del  Sr. Jordi Pujol, que no ha resolt adequadament el problema hídric
al país, després de 20 anys de govern.
És en l'àrea  metropolitana de Barcelona, per la seva densitat  demogràfica i
industrial, on el problema pot ser més greu. A l’àrea barcelonina cal garantir-li
el cabal d'aigua necessari a la fi que, en uns anys de sequera, mai no es pugui
quedar sense aigua, a més a més, cal augmentar la qualitat de l'aigua en una
part important de l’actual servei. El dèficit de l'aigua a l'àrea metropolitana, a
curt termini per garantir el seu servei, està al voltant de 100 hm3/ any, és a dir
uns 3,3 m3/ seg.
El PSC, a través del seu president Pasqual Maragall, va presentar a la Llosa
del Cavall, a la Catalunya Central, l'alternativa socialista al PHN, i la solució als
problemes hidràulics de Catalunya pels propers 20 anys. Al nostre entendre
passa per un major aprofitament del cicle de l'aigua (superficial i subterrània),
la construcció de dos plantes dessaladores, que significaria una aportació
anual de 80 hm3 (2,6 m3/ s),l’aprofitament de l’embassament de la Llosa del
Cavall (capacitat de 80 Hm3), la reutilització d'aigua depurada, cal pensar que
només la planta depuradora del Llobregat podria aportar un cabal de 55 hm3/
any (1,80  m3/ s), i a més a més, en el cas que fóra necessari, l’aprofitament
de l´aigua no utilitzada fins arribar als 120 hm3/ any (4 m3/ s) de la concessió
del minitransvasament, amb la connexió entre  xarxes que podria aportar al
voltant de 30/ 60 hm3/ any (1  ó 2 m3/ s). Per tant amb aquestes mesures,
les conques interiors tindrien una aportació, complementària a l’actual, d’en-
tre 7 i 8 m3/ s, superior als dèficits actuals.
És necessària una gestió integral i sostenible del cicle de l’aigua (aigües super-
ficials, subterrànies, cabals ecològics, polítiques d’estalvi i de preus, depura-
ció, dessalació, noves tecnologies per reg, etc.), arreu de l’Estat això perme-
tria fer desaparèixer del panorama actual i futur l’amenaça dels transvasa-
ments.
Però a les Terres de l´Ebre, hem d´estar, i hi estem fermament, en contra també
d´aquest PHN i dels transvasaments que contempla pels arguments explicats,
però especialment, per aquelles mesures que més ens afecten i que el pla no
resol com són la inexistència d´aigua suficient per poder dur a terme qualse-
vol detracció del riu en certes èpoques de l´any, la repercussió que les detrac-
cions tindrien sobre l´equilibri físic i mediambiental del delta, la manca d´inver-
sions per resoldre els problemes hídrics a les comarques de l´Ebre, entre d’al-
tres; però especialment hem de rebutjar aquest pla, perquè qualsevol polí-
tica hidràulica ha d’estar condicionada a una política de desen-
volupament integral i reequilibradora dels territoris.
És necessari per aquestes raons,  entre altres, que hem d’estar en contra d’a-
quest Pla Hidrològic Nacional i dels transvasaments que contempla.

Josep Ma. Simó i Huguet.
Diputat al Parlament (PSC-CPC).
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XERRADA SOBRE LA
REFORMA DEL PACTE  DE
TOLEDO SOBRE PENSIONS
PÚBLIQUES.
La diputada al Congrés Isabel López, rea-
litzarà a les 20:00 hores del  proper dia 26
de gener a la seu de Tortosa de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació una
xerrada sobre la reforma del Pacte de
Toledo que vol  portar a terme el Partit
Popular durant aquesta legislatura.

TAULA RODONA SOBRE
LA MUNICIPALITZACIÓ DE
L’EDUCACIÓ.
El  passat dia 10 de novembre a l’Hotel
Corona de Tortosa es va celebrar una taula
rodona sobre la descentralització cap als
municipis  de la gestió de l’ensenyament.
L’acte va comptar amb la presència  entre
d’altres convidats de la diputada al
Parlament de Catalunya, Montserrat Duch;
l’alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, el secre-
tari general de la Federació
d’Ensenyament del sindicat UGT, Jaume
Graells i el director de l’IES de Bonavista
Jordi Fortuny.

SOPAR-COL·LOQUI SOBRE
EL CONCEPTE DE SOSTENI-
BILITAT I MEDI AMBIENT.
El passat dia  25  d’octubre es va  realitzar
un sopar col·loqui on el diputat al
Parlament de Catalunya i President de la
Regió de les Terres de l’Ebre del PSC, Toni
Sabaté, va analitzar el concepte de soste-
nibilitat des de diferents vessants mediam-
bientals.

CONSTITUÏDA LA REGIÓ DE
LES TERRES DE L’EBRE DEL
PSC.
Es va celebrar a Tortosa el passat 21 d’oc-
tubre l’assemblea constituent  de la Regió
de les Terres de l’Ebre. A l’assemblea es va
escollir el seu màxim òrgan de govern,
l’Executiva, integrada per 22 persones i
també van ser elegits el President i el
Secretari de la Mesa del  Consell de Regió.
D’aquesta manera el partit continua amb la
seva antiga aposta d’ordenar Catalunya
amb una nova divisió territorial que ha estat
confirmada per la Comissió d’Experts del
Parlament. Jaume Antich d’Ulldecona i Toni
Sabaté de Flix, respectivament Primer
Secretari i President, estaran al capdavant
de la nova organització territorial del PSC. 
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