
 

 

Albert Salvadó Fernàndez, regidor de l’Ajuntament de la Ràpita, en representació del Grup Municipal 
d’Esquerra-AM, presenta per al proper Ple d’aquest Ajuntament la següent: 

 
MOCIÓ DE REBUIG A QUALSEVOL TRANSVASAMENT D’AIGUA DE L'EBRE FORA DE LA SEVA 

CONCA  NATURAL 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Arran de l’amenaça del Pla Hidrològic Nacional, es va articular un moviment social i científic en defensa dels 

principis de la Nova cultura de l’Aigua, uns principis que tenen per objectiu canviar la política en la gestió 

d’aigües a fi de millorar la sostenibilitat ambiental del nostre entorn i del planeta. 

 

Aquesta Nova Cultura de  l’Aigua es fonamenta en la recuperació dels sistemes aquàtics, com el riu Ebre i 

el seu Delta, a partir d’actuacions sostenibles i racionals, fet que es contraposa amb els transvasaments 

d’aigua fora de la seva conca. 

 

Aquest és el cas que recentment s'ha donat a conèixer en haver proposat el transvasament d'aigües de 

l'Ebre a la conca Atlàntica per part de la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 

que ha avalat un transvasament de 4,99 hm3 d’aigües de l’Ebre a Cantàbria.  

 

L’acord que va comunicar la Junta de  la CHE als seus membres, en tràmit d’audiència,no es va posar a 

votació perquè no superava els 5 hm3 que determina la seva normativa. Aquesta proposta es traslladarà al 

Ministeri per a la Transició Ecològica i serà el Consell de Ministres qui haurà de fer l’autorització definitiva 

d’un transvasament que es demana amb caràcter permanent i indefinit per atendre les necessitats d’aigua 

de la ciutat de Santander. 

 

Estem davant una nova violació del Dret que tenim els usuaris del tram final de l'Ebre i el Delta a disposar 

d'un cabal ambiental mínim tal com determinen els criteris establerts per la Comissió per a la Sostenibilitat 

de les terres de l'Ebre. Un  transvasament que estableix un nou precedent en la detracció d'aigua de l'Ebre 

cap a una altra conca i que posa en perill, una vegada més, el cabal ambiental, el transport de sediments i, 

per tant, la sostenibilitat del mateix Delta així com les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s'hi 

desenvolupen.  

 

Davant les actuacions en matèria hídrica que s’estan portant a terme a l'Estat Espanyol, i d’acord amb la 

voluntat de continuar treballant en favor dels principis de la Nova Cultura de l’Aigua, el grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya  a l'ajuntament de la Ràpita proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

Primer. Rebutjar, una vegada més, qualsevol mena de transvasament d'aigua de l’Ebre fora de la seva 

conca natural. 

 

Segon. Exigir al Govern de la Generalitat que, a través dels seus representants a la Confederació 

Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), demanin que, respectant els principis de la Nova Cultura de l'Aigua assegurant 

la seva contribució al cabal ecològic en el tram final del riu, puguin fer gestió de l’aigua en els rius de la 

conca de l’Ebre, situats dins del seu territori. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tercer. Manifestar al Govern de l'Estat i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre el rebuig de l'ajuntament 

de Roquetes al transvasament d'aigua de l'Ebre i recordar-los els compromisos adquirits, de forma pública i 

notòria, en la conservació del tram final de l'Ebre i el Delta i encara no complits. Tant aquells que es van 

aprovar en el Pla Integral de Protecció del delta de l'Ebre (PIPDE) com en els treballs de restauració a 

conseqüència de la tempesta Glòria. 

 

Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transició 

Ecològica, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

Albert Salvadó Fernández 

Portaveu ERC-La Ràpita 

 

 

 

                                                                                      La Ràpita, 9 de juny de 2020 

 


