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Sessió 9 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a les tres de 

la tarda i cinc minuts. Presideix Lucas Silvano Ferro Solé, acompanyat del vicepresident, 

David Bertran Román, i de la secretària, Rosa Maria Ibarra Ollé. Assisteix la Mesa la lletrada 

Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serra-

no, María del Camino Fernández Riol, Javier Rivas Escamilla i Alfonso Sánchez Fisac, pel 

G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Narcís Clara Lloret, Glòria Freixa i Vilardell, Anna Geli 

i España i Josep Puig i Boix, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Fer-

ran Civit i Martí, Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París i Francesc Viaplana Manresa, pel 

G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Natà-

lia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao i 

Martín, acompanyat del director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua, Jordi Molist i Gazapo, 

i l’administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats 

i Fabra, acompanyat del membre de la comunitat Mateu Llinàs Audet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 

Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pan-

tans de Riudecanyes i de Siurana (tram. 357-00134/12). Comissió de Medi Ambient i Sos-

tenibilitat. Compareixença.

2. Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Re-

gants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 

a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana 

(tram. 357-00135/12). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges (tram. 250-

00723/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 11; esmenes: BOPC 319, 4).

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma animalista Zoo XXI 

davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa ciu-

tadana que promou un canvi de model del Zoo de Barcelona (tram. 356-00461/12). Ferran 

Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà, Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de l’Associa-

ció Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 

informi sobre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II (tram. 356-

00464/12). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president 

Bona tarda a tots i a totes. Iniciem la sessió d’avui de la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat.

En primer lloc, si algun grup ha de comunicar alguna substitució... (El president 
dona la paraula a Ferran Civit i Martí.)

Ferran Civit i Martí

Sí; bona tarda. Sí, la diputada Irene Fornós substitueix el diputat Marc Sanglas.

El president

Perfecte. Alguna altra comunicació més? (Veus de fons.) No? Doncs, per tal de 
substanciar les compareixences, dono la paraula al vicepresident, que serà qui diri-
girà la sessió durant les compareixences. Moltes gràcies.



DSPC-C 297
3 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CMAS  4

El vicepresident

Molt bé. Doncs bona tarda a tothom. Benvinguts a la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat. 

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de 
Riudecanyes i de Siurana

357-00134/12

Començarem la sessió amb la compareixença del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant aquesta comissió per a informar sobre la gestió dels recursos hí-
drics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana. La sessió es produirà de tal forma 
que tenim una hora de temps: seran quinze minuts per al compareixent, després sis 
minuts per a cada grup i tres minuts per a cada subgrup, i finalitzarà, doncs, amb la 
rèplica, el compareixent.

Així doncs, té la paraula el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, el senyor 
Lluís Ridao i Martín.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (Lluís Ridao i Martín)

Bona tarda. President, diputats, l’aigua és, sense dubte, un dels eixos vertebra-
dors del territori, essencial per al seu desenvolupament, el progrés, l’equilibri, però 
també és important per la conservació i el bon estat de les masses d’aigua i dels eco-
sistemes vius que en depenen, especialment en un context mediterrani com el nos-
tre, en què patim episodis recurrents de sequera.

La gestió de l’aigua avui en el marc dels objectius del desenvolupament sosteni-
ble i de la directiva marc de l’aigua ens situa davant d’un nou paradigma que dema-
na també nous enfocaments, nous models de gestió i de governança de l’aigua, més 
democràtics, més participatius, perquè, al capdavall, estem parlant d’un bé essencial 
i públic que és patrimoni de tots i totes i que cal gestionar amb criteris de sostenibi-
litat ambiental, territorial, econòmica i social.

El transvasament des del riu Siurana cap a la riera de Riudecanyes ha estat, des 
de fa molts anys, una font de controvèrsia entre les comarques del Priorat i el Baix 
Camp, ja des de la seva entrada en servei l’any 1949. Aquesta controvèrsia s’ha anat 
aguditzant a mesura que ha crescut la sensibilitat ambiental a la conca del Siurana. 
A la reivindicació principal, que és ambiental, s’hi afegeix la reclamació del Priorat 
de disposar d’uns majors volums d’aigua per al reg.

La Generalitat de Catalunya no és competent per modificar la concessió del riu 
Siurana de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes ni per establir-hi 
l’obligació de respectar un cabal de manteniment; això li pertoca a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre o al Ministeri per a la Transició Ecològica.

No obstant, la Generalitat va proposar..., i també diverses administracions i en-
titats van demanar a la Generalitat que convoqués una taula de concertació per in-
tentar arribar a una solució, doncs, voluntària, concertada, d’implantació de cabals 
de manteniment al riu Siurana, així com per tractar la resta de reivindicacions del 
Priorat.

La primera sessió d’aquesta taula Siurana-Riudecanyes es va convocar el 5 de 
desembre de 2018. En aquesta primera reunió, la Generalitat va proposar un full 
de ruta per a les converses que actualment es van desenvolupant. De moment s’han 
fet dues sessions més: el 23 de gener i el 3 d’abril de 2019. La solució concerta-
da haurà d’incloure l’aportació de fons d’aigua substitutòria per als usos del Baix 
Camp, com ara les procedents de la reutilització de les aigües depurades. Aquestes 
solucions tècniques es van estudiant en paral·lel al desenvolupament de la taula.

Els municipis de la conca del riu Siurana, a la comarca del Priorat, han viscut 
amb preocupació el que consideren una excessiva apropiació del riu. En aquest sen-
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tit, és cert que el transvasament suposa un elevat percentatge de l’aportació anual 
del riu en aquest punt de la conca, que se situa gairebé tots els anys per sobre del 
70 per cent.

Davant d’això, el Priorat reivindica també la satisfacció de les seves pròpies ne-
cessitats tant pel que fa a l’abastament de les poblacions que depenen del riu com 
de les lligades al conreu de la vinya i olivera. Però el Priorat reivindica sobretot la 
implantació d’un cabal de manteniment del riu Siurana que contribueixi a la neces-
sitat i millora ambiental dels seus ecosistemes. Actualment la comunitat de regants 
respecta un cabal de manteniment de vint litres/segon, determinat pel costum, no 
per determinació legal, que clarament podem veure que és insuficient.

Aquestes reivindicacions del Priorat han derivat cap a l’exigència, per part d’al-
gunes entitats ecologistes, de la supressió total del transvasament. Aquí cal tenir 
present, però, el caràcter fortament mediterrani del riu Siurana, les aportacions del 
qual són força variables d’un any a un altre.

És en aquest context que l’ACA considera que cal defugir aproximacions apri-
orístiques de tot o res i que cal cercar un ús equilibrat dels diferents recursos hídrics 
que respongui a un òptim ambiental, social i econòmic dins d’una gestió flexible 
que hauria de ser diferent en funció de les circumstàncies hidrològiques que es pre-
sentin cada any.

El riu Siurana és un afluent de l’Ebre, i, per tant, la competència, com ja he dit 
abans, de l’establiment i la implantació de cabals ecològics recau en la CHE, que, 
fins a data d’avui, tot i haver-ho anunciat unes quantes vegades, no ha establert 
aquest cabal ambiental en cap dels escenaris de la planificació hidrològica de la 
conca. Per tant, l’organisme de conca competent, la CHE, no ha establert en aquest 
riu un cabal de manteniment que tingui caràcter executiu ni, en conseqüència, n’ha 
requerit a la comunitat de regants el seu compliment.

Com ja he dit, la taula del Siurana es va constituir el 5 de desembre de 2018, presi-
dida pel conseller de Territori, Damià Calvet, i el delegat del Govern a Tarragona, 
Òscar Peris, amb l’assistència de vint-i-set persones més, autoritats i representants 
d’altres administracions, d’entitats interessades, inclòs també un representant de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

En aquesta primera sessió es van aportar les dades tècniques de partida que des-
criuen la problemàtica i es va definir una proposta de full de ruta per avançar cap 
a la solució del conflicte. Aquest full de ruta consta de tres etapes, formada cadas-
cuna per diverses sessions monogràfiques. L’objectiu de les dues primeres etapes és 
arribar a una diagnosi compartida i a una entesa mútua de les necessitats de cada 
comarca, com a pas previ imprescindible per poder construir una solució de consens 
en la tercera etapa de la concertació.

Un cop celebrades les tres primeres sessions, s’ha donat per tancada la primera 
etapa: són els antecedents i la situació actual. S’han lliurat i analitzat més de setanta 
documents històrics, que comprenen la història administrativa dels aprofitaments. 
Per tant, podem dir que en aquesta primera etapa han quedat establerts definitiva-
ment els fets que configuren la problemàtica.

A continuació, ara que ja s’han finalitzat els processos electorals i s’han confor-
mat els nous consistoris, encara que falten, doncs, els consells comarcals, es donarà 
inici a la segona etapa del procés el mes de setembre. En aquesta etapa caldrà ana-
litzar i debatre de manera objectiva les diferents necessitats de cada territori: am-
bientals, d’abastament i agronòmiques.

Pel que fa a les necessitats de reg del Priorat, que és l’aspecte del qual es disposa 
de menys informació, el Departament d’Agricultura ja està realitzant una enquesta 
sobre el terreny. Pel que fa a l’abastament dels pobles del Topograpo, l’ACA ja exe-
cutat una bona part de les actuacions de millora necessàries i n’està projectant la 
resta. En definitiva, l’element principal d’aquesta etapa, però, ha de ser la determina-
ció del cabal de manteniment del riu Siurana, que haurà de ser proposat per la CHE.
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Finalment, en la tercera etapa caldrà estudiar mesures compensatòries d’aporta-
ció de nous recursos hídrics al Baix Camp que pal·liïn la minva de volums transvasa-
bles. Pel que fa al reg, una possibilitat seria la incorporació de les aigües procedents 
de la depuradora de Reus, que avui només es reutilitzen en un 15 per cent, fent-hi 
un tractament de regeneració avançada. Altres depuradores dins de la zona regable 
també s’hi podrien afegir. Els estudis tècnics necessaris ja s’han iniciat i s’aniran 
desenvolupant en paral·lel a les reunions de la taula.

Per tant, ens trobem, doncs, davant d’un nou paradigma del segle XXI que dema-
na també nous models de gestió i governança de l’aigua. Aquest nou enfocament té 
en consideració la realitat actual del canvi climàtic i s’allunya del sentit patrimonial 
històric. La directiva marc de l’aigua estableix la millora de la qualitat de les masses 
d’aigua com a criteri prioritari quant a la planificació hidrològica, i això passa per 
retornar el riu allò que és seu, els cabals ambientals, entre altres aspectes, per tal 
d’assolir-ne el bon estat ecològic. Els aspectes ambientals han agafat força els dar-
rers anys, i en la nostra societat això és cada cop més evident i, alhora, lliga amb els 
objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

És evident que aquesta transferència entre conques té uns antecedents històrics i 
un context, que ja he esmentat abans, però en el marc dels objectius de sostenibilitat 
del nou mil·lenni cal cercar les solucions des de la proximitat.

El canvi climàtic també ha agreujat –i ho pot fer més encara en el futur– les pro-
blemàtiques de vulnerabilitat i els dèficits estructurals que patim en termes dispo-
nibilitat d’aigua. Conscients de la problemàtica i amb l’objectiu d’afavorir el debat i 
la concertació, el Govern va impulsar la taula del Siurana-Riudecanyes amb tots els 
implicats per tal de trobar una solució a la situació actual, una solució que tingui en 
compte el context actual i que sigui equilibrada i sostenible.

La voluntat del Govern és posar tots els mitjans per tal de que entre tots i totes 
puguem buscar de manera conciliada l’equilibri entre els usos consultius i els usos 
ambientals tenint en compte la variabilitat de pluges i la incidència del canvi cli-
màtic, que avui esdevé –i ho serà més en el futur– escenari d’emergència climàtica.

L’objectiu final és que els acords de la taula Siurana-Riudecanyes, les conclu-
sions i les mesures que se’n derivin, siguin inclosos en el programa de mesures del 
nou cicle de planificació del qual hem iniciat actualment la tramitació corresponent, 
d’acord amb els principis i directrius de la directiva marc de l’aigua.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, director Ridao. Ara començaríem amb les intervencions dels 
grups. Començaríem amb el grup proposant, que és la CUP - Crida Constituent, 
que tindria un temps de tres minuts per a desenvolupar el seu posicionament. Té la 
paraula, diputada.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Primer, felicitar-lo pel seu nou nomenament, que no ens ha-
víem trobat encara. Havíem tingut l’oportunitat de parlar sobre el tema també amb 
el senyor Jordi Molist i amb l’anterior director de l’ACA. En el moment en què ens 
vam trobar, vam posar sobre la taula la necessitat de crear aquesta taula, exemple 
de la taula del Ter, que enteníem que havia aportat prou bones solucions. Per tant, 
celebrem la creació d’aquesta taula a proposta de la CUP i a proposta de les CUPs 
del territori.

Com que tinc molt poc temps, aniré al gra amb preguntes molt concretes, i, si de 
cas, després podem fer les valoracions polítiques pertinents.

Primera pregunta: fruit del finançament de les obres, els ajuntaments de Reus, 
Riudoms, Riudecanyes i Salou - Vila-seca tenen drets d’abastament, és a dir, de 
boca. L’Ajuntament de la Selva, argumentant que el tub provinent del CAT era mas-
sa petit, ha estat utilitzant aigua del Siurana-Riudecanyes per a ús de boca. Què ha 



DSPC-C 297
3 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CMAS  7 

fet l’ACA al respecte davant d’aquesta irregularitat? De fet, després que féssim una 
denúncia pública l’ajuntament va posar dos-cents drets de reg a la venda.

L’ACA és conscient de diferents irregularitats per part de la comunitat de regants 
en la lògica de l’ús industrial i de diferents ajuntaments –és a dir, utilitzar els drets 
de reg per a ús de boca i d’abastament? S’ha fet res al respecte, més enllà d’enviar 
cartes a determinats ajuntaments per recordar quines són les obligacions i les con-
dicions en l’ús dels recursos hídrics? On es limita la funció a l’ACA en aquest sentit 
sobre les irregularitats que acabo de citar? I quina és l’actuació que està fent?

Això és correcte, des del punt de vista de l’ACA, l’ús industrial de l’aigua pro-
vinent del sistema del riu Siurana-Riudecanyes? Com és que espais com el Parc 
Samà de Cambrils, la planta de compostatge del Botarell o la granja Crusvi en fan 
ús? La comunitat de regants diu que sempre han reservat un percentatge de títols 
per a ús industrial, i assegura que és legal, perquè ho recullen els estatuts. Quina és 
l’opinió de l’ACA?

Quan, qui i com es marcarà el cabal ecològic del Siurana? Abans deia que és 
competència de la CHE, però sí que cal complir una normativa europea. Pot apro-
fundir més en aquesta qüestió?

Com deia, fruit de l’exemple de la taula Ter-Llobregat, des de la CUP vam in-
sistir molt en la creació de la taula del Siurana. Com bé ha explicat, s’han fet tres 
reunions, però sembla que els ajuntaments –com el de Reus– no faciliten el seu 
desenvolupament. Pel que fa als objectius, ja els han definit, en aquestes tres fases. 
Ens pot concretar calendaris, si us plau, sobre la concreció d’aquestes fases?

És l’ACA conscient de quines són les necessitats hídriques del Baix Camp i del 
Priorat? Ens les pot concretar? Quina relació es manté entre ambdues comarques? 
Més enllà de la taula, s’ha forçat alguna trobada amb els diferents agents del terri-
tori en aquest conflicte?

És evident que tenim un problema que ve d’una gestió i d’una història antigues. 
Tothom assumeix que l’única solució fora dels micros normalment es troba en in-
vertir en la reutilització de les aigües residuals. De fet, Reus genera tanta aigua 
residual com la que rep el Siurana. Ja ho ha posat sobre la taula com una solució; 
nosaltres també la veiem correcta. Nosaltres també volem preguntar qui hauria d’as-
sumir aquesta inversió sobre la necessitat de les vies alternatives per garantir el ca-
bal ecològic. I, si la reutilització d’aigües és una bona opció, qui consideren, des de 
l’ACA, que hauria de fer aquesta inversió?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada Sànchez. Ara tindria el torn de paraula el diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, el senyor Domínguez, per un temps de sis minuts. Endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Molt bé. Gràcies per la compareixença. Farem tres preguntes concretes; a veure 
si queden molt clares per poder ser respostes. Primer..., es técnicamente viable...? 
Técnicamente viable siempre lo es; me refiero a si es fácilmente realizable hacer re-
serva de agua en el pantà de Riudecanyes con agua del minitrasvase del Ebro.

La siguiente pregunta sería: ¿es viable reducir el consumo del agua de riego con 
agua procedente de Reus y de Borges? Si es que Borges..., no sé si está en marcha 
ya o no. ¿Cuál sería el coste y quién tendría que asumir este coste?

Y, después, una tercera pregunta, que es saber qué margen tenemos para regular 
los usos no autorizados del agua procedente del pantano de Riudecanyes, aparte de 
las 3.800 hectáreas que tienen autorización o derechos. Y si se está haciendo algo 
al respecto para controlar estos usos no previsiblemente previstos en el agua de este 
pantano.

Por mi parte, ya está. Estas tres preguntitas, que son fáciles.
Gracias.
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El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, amb sis minuts de duració. Té la paraula, diputat.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. És veritat, el Siurana és competència de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, i el Baix Camp és competència de l’ACA, i, per tant, estem 
aquí en un conflicte, un conflicte d’interessos. Sí, sí, estem en un conflicte d’interes-
sos i en un conflicte competencial on ambdues administracions haurien d’intentar 
compartir ja no només la visió, sinó la solució d’aquest problema. Perquè no només 
estem garantint –que s’han de garantir– millores ambientals, o les reclamacions no 
només són ambientals, sinó que també són reclamacions econòmiques, eh?, o del 
recurs de l’aigua com a proveïdora d’activitats també econòmiques, siguin agràries 
o d’altres tipus, eh?

I és cert que la directiva marc de l’aigua ens indica el que ens indica, que l’objec-
tiu principal és la millora de la qualitat de les masses de l’aigua, eh? I per molt que 
moltes vegades s’hagi insistit en que la directiva marc de l’aigua prohibeix els trans-
vasaments..., en tot cas, en limita algunes coses, però no es prohibeix explícitament, 
eh? Ho dic perquè, a l’hora d’abordar aquestes debats, jo crec que s’han d’abordar 
amb tot el rigor que mereixen.

Aleshores, les preguntes són molt concretes, no? Perquè el riu Siurana, si no 
tingués l’embassament, en determinades èpoques de l’any seria un riu sense aigua, 
i, per tant, no estaríem parlant ara de cabals ambientals. I, és cert, comparteixo la 
posició del director de l’ACA quan diu que una de les possibles solucions, no no-
més al Baix Camp, sinó..., una de les possibles solucions d’aquesta nova realitat en 
la que ens trobarem, que el canvi climàtic implicarà que en el conjunt del territori 
a Catalunya tinguem amb tota probabilitat –això ens diuen tots els experts– menys 
recurs hídric, eh?, i, per tant, haurem de començar a plantejar altres temes..., i la re-
generació i la utilització d’aigua regenerada, sobretot a les depuradores ja de terce-
ra generació, doncs, ens permetran utilitzar-ho per a usos industrials, fins i tot per a 
usos agraris i –per què no?– per a altres tipus d’usos, i, per tant, de boca, eh?

Per tant, la pregunta és: com que estem en territori Baix Camp, qui hauria de fer 
les inversions, si és que decidíssim no utilitzar tot el recurs del pantà de Riudecanyes, 
eh? Perquè, tot i acceptar que estem en nous paradigmes ambientals, també és cert 
que la construcció d’aquest embassament es devia fer..., no, «es devia fer», no: estan 
lligades, les inversions sobre unes concessions, eh? Aleshores, revertir aquesta con-
cessió estaria..., no sé si la CHE ho ha fet; per tant, li demano a vostè, si ho tenen 
calculat –si algú ho té calculat, eh?–, quin cost té aquesta reversió. I, per tant, qui 
hauria de fer front a les noves inversions per utilitzar aigua regenerada.

I també abundar en un tema que... Quan hi van haver els episodis de sequera de 
l’any 2008, ja es van plantejar, en algunes de les possibles solucions –el meu grup 
parlamentari ja ho havia plantejat en aquells moments, ara n’ha parlat també el se-
nyor Domínguez–, si algú ha analitzat que la concessió del minitransvasament de 
l’Ebre al Camp de Tarragona, que en determinades èpoques de l’any no s’utilitza 
tot el recurs, però sí que es paga..., si algú n’ha calculat el cost. Primer, si tècnica-
ment és possible, que jo crec que sí, i el cost d’aprofitar i emmagatzemar aquesta ai-
gua com a recurs posterior en èpoques en què la manca de recurs, sobretot a l’estiu, 
doncs, es pot produir. I abundar en que necessitarem una solució parlada, acordada 
entre administracions i entre tots els interessos que hi han aquí.

Ah, sí, i una última pregunta: els títols de reg sobre els que està basada la con-
cessió, s’han fet servir amb finalitats no agrícoles? I si l’ACA, atès que és l’Admi-
nistració competent, en aquest cas, en el Baix Camp, té algun sistema de control per 
garantir que l’aigua no s’utilitzi amb altres finalitats no emparades per l’autorització 
concessional.
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El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el representat de Catalunya en 
Comú Podem, el diputat Ferro, que tindria sis minuts d’intervenció.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies al compareixent per les seves explica-
cions. Tenia diverses preguntes que s’han anat repetint. Diria que només me m’ha 
quedat una que no estigui repetida, i, per tant, serà l’única que li formularé, perquè 
també tindrà un temps limitat per respondre-les.

A la zona propera de Riudecanyes hi va un projecte que és un macrocasino, que 
és el Hard Rock. Han calculat vostès l’impacte que tindrà sobre la necessitat dels 
recursos hídrics de la zona? I quina valoració en fan?

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara tocaria el Subgrup Parlamentari del Partit Popular, però 
han excusat la seva assistència, no han pogut assistir. Per tant, ja passaríem al Grup 
d’Esquerra Republicana, amb el diputat Civit, que tindria fins a sis minuts per a in-
tervenir.

Ferran Civit i Martí

Molt bé. Gràcies, president. Gràcies als dos compareixents, i felicitats pel fla-
mant nomenament com a director de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els que som del 
territori, doncs, aquesta qüestió la coneixem bastant bé. En aquest cas, per anar ha-
bitualment al Priorat, i més per conèixer molt bé el riu en les diverses vessants, tant 
quan neix com també quan desemboca. Si algun dia hi han anat, allí, a Garcia, que 
és on desemboca el riu Siurana, més aviat sembla l’Ebre, que desemboca al Siurana, 
perquè sembla més que remunti que no pas que baixi, i això inclou també el pantà 
de Margalef, al Montsant, que n’és el principal afluent. I ens trobem en una comarca 
que, malgrat no tenir ni deu mil habitants, té un estrès hídric bastant espectacular.

I aleshores, clar, quan te trobes amb els alcaldes i alcaldesses, te trobes amb la 
plataforma... Amb perdó, li faig una correcció a la diputada: que el tema de la taula 
no només el reclama la CUP, sinó que és un reclam del territori, en aquest cas, vull 
dir, dels alcaldes i alcaldesses, de la plataforma, de la gent del territori, per poder 
solucionar això. Perquè partim –ja s’ha comentat també aquí–..., el concepte és amb 
una famosa placa que va desaparèixer i ves a saber on està, no?, que hi posava allò 
de «a perpetuidad», no? Que era una concessió in secula seculorum, quan el que 
hauria de ser a perpetuïtat no són els privilegis; si de cas, només certs drets. I estem 
parlant de drets civils, de drets humans bàsics, però no del fet de tenir una conces-
sió a perpetuïtat com aquí sembla que ens trobem, i més quan estem parlant del se-
gle XXI, que necessitem una nova cultura d’aigua, amb tot l’estrès hídric que hi haurà 
amb tot el tema del canvi climàtic.

Per això jo incidiré una mica en el que ja s’ha comentat; per tant, segurament 
serà repetitiu, però... Sí que m’agradaria, doncs, primer de tot, que es faci com més 
aviat millor aquesta taula, que es trobi una solució, que es trobi finalment un cabal 
ecològic que sigui suficient per garantir al llarg de l’any l’aigua per a tots els ajunta-
ments, formin part del Topograpo o no formin part del Topograpo, de la comarca del 
Priorat. Que, lògicament, s’estudiï i comencem a fer-ho, perquè el que passarà ara 
–i cada cop ho necessitarem més– serà que aquesta aigua de les depuradores, amb el 
marc de la nova cultura de l’aigua, no l’aboquem directament, sinó que, ja que a més 
a més generalment vindrà d’una altra conca, com és la del CAT..., que aquesta aigua 
de la depuradora la bombem cap al pantà de Riudecanyes, que això és una cosa que 
sí que hauríem de començar a «apretar», que aquesta aigua de la depuradora, si en 
un moment no es fa servir per a reg, que en tot moment no se’n perdi ni una i que la 
reutilitzem per als pantans.
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També el que sí que hauríem de mirar és el tema –que aquí ja s’ha comentat 
amb diferents grups i subgrups parlamentaris– d’aclarir els usos pertinents o no 
pertinents dels usos municipals –per tant, no és per al sector primari, usos munici-
pals– d’abastament de boca, però també dels usos industrials. I, si és així, en aquest 
cas, doncs, si és pertinent o no és pertinent..., regularitzar o simplement suprimir, en 
funció del que toqui, per adequar-ho a la normativa del segle XXI.

Tenim una directiva marc de l’aigua a nivell europeu, però, a més a més, aquí, 
una incidència d’un gran estrès hídric, que ho dic per tercera vegada, però és que ho 
hauríem de dir quatre, cinc, deu i vint vegades, perquè l’aigua serà el bé més escàs 
que tindrem aquí a Catalunya els propers anys. I ho estem patint aquesta darrera set-
mana i ho estarem patint els propers anys.

Per tant, que hi hagi una solució no només perquè l’agricultura tingui bon abas-
tament hídric, sinó sobretot també perquè la comarca del Priorat es pugui, com a 
mínim, ja no dic «desenvolupar»..., sinó viure-hi dignament.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé. Moltes gràcies, diputat. I ara, ja per acabar aquest torn de posicio-
naments, tindria la paraula el representant del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, el senyor Clara. Té fins a sis minuts.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Diputades i diputats, d’entrada, manifestar que el nostre grup 
dona suport al que ha exposat el president de l’Agència Catalana de l’Aigua. I ara els 
voldria explicar sintèticament el perquè d’aquest posicionament.

En primer lloc, els parlaré de la situació actual –bé, ja ho ha fet el director, que 
en sap molt més, però, en qualsevol cas... Quines dades tenim? Doncs, en primer 
lloc, que l’aportació anual del Siurana representa un percentatge considerable del 
seu cabal, la qual cosa fa lògic, raonable, que el Priorat reclami que es satisfacin 
també les seves pròpies necessitats, tant agràries com, especialment, les relaciona-
des amb la protecció del medi ambient. També el director ha comentat que el cabal 
en aquest moment és d’1,2 metres cúbics per minut, que es creu insuficient. I, per 
tant, això què fa? Fa que el Priorat i els regants facin les seves demandes.

Què ha succeït per tal que s’hagi produït aquesta problemàtica? Soc de l’opinió 
que no és quelcom d’excepcional. És a dir, el problema és molt concret, però té un 
pòsit que és molt general, segons la meva opinió. A principis del segle XXI ens hem 
adonat que el medi en el que vivim i els seus recursos no són infinits, que no totes 
les decisions són possibles, que les restriccions que afecten el sistema són molt im-
portants i, a més, influeixen decisivament en les decisions que hem de prendre.

En el problema que avui estem tractant, grosso modo tenim dues variables princi-
pals. Òbviament, serien els interessos o les necessitats –creuen ells– de la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes, i, per altra banda, les necessitats tant de boca 
en particular dels municipis de Torroja de Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda 
–que ja se’ls han trobat diverses solucions, però és lògic que vulguin que es satisfa-
cin les seves necessitats de consum de boca– com també les agràries i també –i pot-
ser són les primeres, les més importants– les mediambientals.

Amb quines restriccions, amb quins condicionants ens trobem? Aquesta paraula 
no implica que hagin de ser negatives; simplement són restriccions en el problema. 
Amb referència a la política del departament, naturalment s’ha de basar en la direc-
tiva marc de l’aigua i les diverses polítiques de desenvolupament sostenible que in-
clou, que les podríem anomenar, però, bé, no fa falta, en aquest moment. Una, molt 
important, és que la Generalitat no és competent en aquesta conca, sinó que ho és la 
CHE; després, el cabal mitjà del riu Siurana –això ve donat, doncs, per la natura–, i, 
a més a més, les restriccions mediambientals. Quines opcions, diguéssim, modernes 
tenim que no teníem fa unes dècades? Doncs la reutilització d’aigües regenerades.
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Bé. Vostè ha parlat d’un ús equilibrat, i, certament, el balanç o el compromís 
entre aquestes dues variables sembla absolutament necessari. Per què? Bé, no és 
cap sorpresa, però potser cal explicitar-ho: no tenim una resposta mitjançant un al-
goritme que ens doni la solució a l’optimització de tot aquest sistema, no la tenim. 
Per tant, on l’hem d’anar a buscar? L’hem d’anar a buscar a un medi participatiu, 
on participin tots els agents. I, segons el meu punt de vista, aquesta és la taula del 
Siurana-Riudecanyes.

Quines són les seves principals línies d’actuació? Òbviament, garantir l’equili-
bri territorial. De quina forma treballa? Mitjançant nous mètodes de governança. 
I constitueix un espai de debat on totes les parts implicades –ja ho he comentat fa 
un moment– puguin expressar i defensar lliurement els seus interessos i posicions. 
Òbviament, en darrer terme hem d’aconseguir que les necessitats ambientals siguin 
compatibles amb el consum d’aigua.

Per tot això, la meva pregunta, senyor Ridao, és la següent: aquesta és una pro-
blemàtica, la d’aquest transvasament, que des de que es va iniciar el transvasament 
el 1949, ara ja fa setanta anys, ha passat per diferents fases d’intensitat variable; en 
l’actualitat, quins creu vostè que són els nous elements principals que ens permeten 
de ser optimistes a l’hora de cercar i trobar una solució?

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Arribats en aquest punt, seria el torn de resposta per part del se-
nyor Lluís Ridao i Martín, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, que tindria 
fins a deu minuts per a respondre, si li sembla correcte.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Gràcies. Efectivament, l’ACA ha investigat totes les denúncies formulades per les 
entitats ecologistes i n’ha informat dels resultats amb la màxima transparència a la 
taula, eh?, i també directament.

Amb relació a aquesta qüestió, hem de tenir en compte que estem parlant d’un 
aprofitament de més de cent anys d’història, i, en conseqüència, la casuística és molt 
variada, eh?, durant tot aquest temps. Així, per exemple, els abastaments a determi-
nades poblacions com són Botarell, Castellvell del Camp o Maspujols, tot i que no 
estan emparats explícitament, doncs, per la concessió, eh?, formaven part d’un pro-
jecte impulsat per l’Administració hidràulica d’aleshores, l’any 71. En el cas d’altres 
poblacions, certament no és així.

En qualsevol cas, vostès deuran convenir amb mi que no es pot deixar un po-
ble sense aigua d’un dia per l’altre. És per això que l’ACA s’ha adreçat en aquests 
usuaris i els ha instat a cercar fonts alternatives per deixar de fer ús de l’aigua de la 
comunitat, i, al mateix temps, ha ofert suport als ajuntaments per executar les obres 
necessàries.

Pel que fa referència a la pregunta sobre la Selva del Camp, l’ACA ha comunicat 
a l’ajuntament que ha de deixar de fer servir l’aigua de Riudecanyes, i ara ja està 
redactant el projecte d’ampliació del ramal de connexió per al CAT que així ho per-
metrà, eh?

Pel que fa referència a la viabilitat per aconseguir noves fonts d’aigua per ga-
rantir els abastaments, l’ACA publica anualment convocatòries de subvencions per 
a inversions d’abastament en alta destinades a millorar la garantia d’abastament, i 
entre les actuacions elegibles es troben, per exemple, la recuperació de captacions 
subterrànies o la connexió de xarxes en alta supramunicipals. I alguns d’aquests 
ajuntaments, eh?, ja han presentat sol·licituds en aquest sentit, i actualment estan 
sent estudiades.

Pel que fa referència al cabal ecològic, nosaltres, efectivament, no el tenim pre-
determinat; sí que esperem que surti de la concertació de la taula. L’experiència que 
nosaltres hem tingut amb la taula del Ter ha estat satisfactòria per a tots els territo-
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ris: per a Girona, per a la conca cedent i per a la conca que rep –bàsicament, doncs, 
l’àmbit metropolità. Esperem, desitgem que aquesta taula arribi a les conclusions 
d’un cabal d’una forma concertada.

Perquè és que la CHE, que també participa en aquesta taula, que amb la boca 
petita els he de dir que han vingut arrossegant els peus, però han vingut, hi són, 
eh?... D’alguna manera, la relació com a administracions hidràuliques, tot i que, 
evidentment, nosaltres no tenim competències i ells sí, però realment compar-
tim determinats tipus de gestions i hi ha una bona relació professional..., doncs, la 
CHE està disposada a acceptar aquell cabal que surti de la taula concertada. Per 
tant, la CHE..., jo haig de dir que, a satisfacció de l’agència i de tots els participants, 
acceptarà el cabal que en surti.

Pel que fa referència a les inversions en aigua regenerada, nosaltres tenim clar 
que hem de fomentar la reutilització a tot arreu. En la propera planificació hidrolò-
gica s’inclouran nous tractaments de regeneració, i aquest pot ser un d’ells. De fet, 
un país com el nostre no es pot permetre «llençar» –entre cometes– cinc-cents hec-
tòmetres d’aigua al mar, eh? Un país que no sap ploure, eh? En definitiva, no ens ho 
podem permetre. Per tant, doncs, un dels objectius principals, estratègics, de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a la propera planificació és fomentar la reutilització ar-
reu. De fet, en molts rius d’aquest país només hi passa aigua regenerada, aquesta és 
una realitat, eh? I ho dic així, en un titular: «No ens podem permetre llençar cinc-
cents hectòmetres d’aigua al mar.»

Pel que fa referència a posar aigua del CAT al pantà, ja ho estem estudiant, en 
aquests moments aquesta és una possibilitat real. Sí que també..., a la pregunta de..., 
per nosaltres és millor regar amb aigua regenerada, eh? Per tant, aquesta també és 
una realitat, una resposta molt contundent i molt clara, eh?

Calendari: ara al setembre, doncs, ja constituïts els consells comarcals, evident-
ment, els ajuntaments convoquem ja sessió. Intentarem anar al més ràpidament pos-
sible. Segurament ens hem espaiat massa en el temps, degut a que la CHE ha hagut 
de fer la seva feina, recuperar tota la documentació que tenia de concessions en el 
Priorat, que això li ha portat el seu temps. Hem hagut de processar també nosaltres 
tota aquesta documentació, aquestes dades; evidentment, fer tot el treball de camp 
que hem fet amb relació a les concessions en el Baix Camp. Per tant, ara ja disposem 
de tota la documentació.

Ara, en aquesta següent fase, com ja he explicat, tindrem ja els requeriments del 
Priorat, els requeriments del Baix Camp, i aleshores arribarem a les conclusions. 
Espero que a mitjans de l’any vinent, doncs, ja puguem tenir un resultat d’aquesta 
taula i el concert, que esperem que sigui positiu i sigui favorable per tothom.

Pel que fa referència a Hard Rock, la reutilització industrial a Tarragona ha estat 
d’èxit, eh? De fet, si tinguéssim més aigua reutilitzada... Tenim més demanda per 
part de la indústria tarragonina, i, per tant, això ha provocat que tinguem més aigua 
per lliurar, eh?, més aigua potable del CAT. Per tant, entenem, eh?, que el CAT està 
en condicions de satisfer noves demandes i també, doncs, aquesta.

De fet, ens estem plantejant portar aigua del CAT a la Conca de Barberà. Saben 
vostès, bé, que la Conca està passant set, d’alguna manera. Hi han pobles de la 
Conca que hi estem portant aigua amb cisterna, tenim problemàtiques grans. I ales-
hores, efectivament, el CAT disposa d’aigua suficient com per pujar-la, bombar-la 
–tot i el cost que això ens representarà, doncs–, a la Conca de Barberà.

El vicepresident

Bé, moltes gràcies, senyor Ridao. Ara queden deu minuts per a la propera com-
pareixença. Normalment acabaríem aquí, però m’ha donat la sensació de que potser 
la diputada proposant voldria un segon torn. (Veus de fons.) Llavors, podríem tenir, 
donada aquesta possibilitat horària, un minut i mig per qui vulgui participar. I bé, 
començaríem una nova ronda. Té la paraula.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bé. Moltes gràcies per les respostes. Intentaré concretar una mica més. Algunes 
han estat concretes, però m’agradaria que fos més clar sobre el posicionament de 
l’ACA amb relació a les irregularitats pel que fa a l’ús de boca, ja que ens ha semblat 
intuir la resposta que feia amb relació al que confirma, que l’ACA té coneixement 
que hi ha ajuntaments que utilitzen drets de reg per a ús de boca –si ho confirma...–, 
i si pot aprofundir una mica més sobre quin posicionament té l’ACA sobre això, i 
especialment pel que fa als usos industrials: és correcte l’ús industrial de l’aigua pro-
vinent dels sistemes Siurana-Riudecanyes? Aquesta pregunta és important.

Nosaltres podem a ser comprensives en el sentit de dir: «Bé, els ajuntaments...», 
és una problemàtica històrica, que ha de posar en solució diferents qüestions de di-
ferents agents, i no és una solució que ha d’arribar d’un dia per l’altre, sinó que ha 
d’arribar a través de la concertació, i, per tant, d’un acord i d’un consens entre di-
ferents agents. Però, hi insistim, és correcte l’ús industrial de l’aigua provinent del 
sistema Siurana-Riudecanyes?

I l’altra: perquè, clar, després en podrem parlar, però..., des de la comunitat de 
regants s’assegura –si ho podem contrastar en la següent compareixença– que l’ús 
industrial és legal. L’ACA què hi diu? És aquesta pregunta concreta.

I, sí, sobre les inversions... Ha parlat sobre les subvencions que l’ACA posa a dis-
posició, sobre la necessitat de les inversions per utilitzar aigües residuals. Segons 
l’Ajuntament de Reus, estaríem parlant, en aquest cas concret, d’una inversió d’entre 
7 i 10 milions. Pot concretar una mica més si l’ACA serà qui inverteixi en aquestes 
solucions? Ens ha quedat clar que les veuen com a prioritàries i que estan estratè-
gicament en l’horitzó, però ens pot concretar si les inversions vindran per part de 
l’ACA, concretament?

I aquí ho deixaríem... Sí, aquí ho deixaríem.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. El Grup Parlamentari de Ciutadans vol intervenir? (Veus de 
fons.) Sí? Doncs endavant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

De las tres preguntas que he hecho, dos se han respondido, más o menos, pero la 
tercera no me ha quedado del todo clara. Porque he preguntado por el margen para 
regular los usos no autorizados o no previstos inicialmente para el riego a través del 
pantà de Riudecanyes. Me gustaría saber de qué volumen de agua estamos hablando 
que se está usando para lo que inicialmente no estaba previsto, que era para el agua 
de riego. Porque este otro uso sí que se podría satisfacer a través del CAT, puesto 
que hay margen, como acaban de exponer, pero no tengo la idea clara sobre de qué 
volumen estamos hablando. Si me lo pudiera aclarar...

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del representant del Grup Parlamentari PSC i 
Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, també molt breument. Per insistir en saber quin és el sistema de control de 
què disposa l’ACA per garantir que l’aigua no s’utilitzi per a altres finalitats no em-
parades pel règim concessional, i si és que s’ha produït alguna utilització no empa-
rada pel règim concessional.

El vicepresident

Molt bé. Catalunya en Comú Podem diu que no. Llavors, Esquerra Republicana? 
(Veus de fons.) Sí, diputat Civit.
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Ferran Civit i Martí

Sí. Tenint en compte que el règim concessional ve, per dir-ho d’alguna manera, 
amb una expressió, «d’antes», com es diu en el meu poble, quina seria l’actualització 
d’aquest règim concessional al segle XXI, en aquest cas, a les conques que li perta-
nyen, perquè nosaltres de moment, doncs, encara no som un estat i, efectivament, 
pertanyen a la CHE. Quina seria l’actualització d’aquest règim concessional d’acord 
amb tota la normativa actualment vigent en tot el tema de terminis i formats de con-
cessió?

El vicepresident

Molt bé; gràcies, diputat. I el diputat Clara també intervindrà? (Pausa.)

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. No tenim més preguntes.

El vicepresident

Molt bé. Doncs, ja per finalitzar, té la paraula el senyor Lluís Ridao.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua

La concessió admet determinats usos no agrícoles, però certament hi han dos 
usos industrials que no estan previstos. S’han fet inspeccions de tots els usos qües-
tionats, i al final del procés de concertació caldrà decidir quins poden ser regula-
ritzats i quins s’han de suprimir. Per tant, al final de tot aquest procés farem una 
revisió de tots els títols.

Nosaltres el que volíem ara és, amb la taula de concertació, poder treballar amb 
certa o relativa tranquil·litat, eh?; determinar doncs, realment quin és el cabal eco-
lògic, prendre les decisions. I, efectivament, en compliment de la legislació vigent, i 
perquè en som competents a la nostra conca, després de totes aquestes inspeccions, 
després de la concertació, evidentment haurem de regularitzar i haurem de suprimir, 
si cal, en aquest sentit, no?

Pel que fa referència a la seva pregunta, són volums molt petits, eh?, d’alguna ma-
nera, i no els tenim comptats, eh?, però sabem que són volums molt petits. Però, en 
tot cas, jo em presto, en el moment en què tinguem aquesta dada, a poder-la facilitar 
sense cap problema. Al contrari..., vull dir, aquesta és una taula transparent, la taula 
del Siurana-Riudecanyes. Evidentment, en el Parlament, doncs, nosaltres donarem 
tota la informació que calgui. Tenim la mateixa informació que n’han disposat els 
membres de la taula del Siurana-Riudecanyes i tot l’històric a l’abast de tots vostès.

El vicepresident

Molt bé. Doncs amb això finalitzaríem la compareixença.
Ara acompanyaré els compareixents a la sortida, agafarem els nous comparei-

xents i farem, bé, un petit recés de dos, tres minuts.
Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a les qua-

tre i dos minuts.

El vicepresident

Reprenem la sessió.

Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, per a informar sobre la 
gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana

357-00135/12

Benvinguts, senyor Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes, i senyor Mateu Llinàs Audet, de la Comunitat 



DSPC-C 297
3 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CMAS  15 

de Regants del Pantà de Riudecanyes. Tindríem una compareixença que funcionaria 
com l’anterior. En aquest cas, és per a informar sobre la gestió de recursos hídrics 
dels pantans de Riudecanyes i de Siurana, també. I tindrien, doncs, quinze minuts 
per a intervenir, com a màxim; després, posicionaments dels grups parlamentaris, 
amb sis minuts per als grups i tres minuts per als subgrups, i un torn de rèplica fi-
nal per a vostès.

Així doncs, tindria la paraula el senyor Miquel Àngel Prats.

Miquel Àngel Prats i Fabra

Bé, moltes gràcies per convidar-nos. El tema de la taula, ja he vist que els par-
tits l’havien demanat. Nosaltres, des del primer moment, com a comunitat, hi hem 
estat d’acord, i, a més a més, la comunitat des de sempre ha col·laborat amb la part 
del Priorat, des de que es va fer el pantà de Siurana, i inclús abans. Fins a l’any 70 
es van a anar renovant canonades de la mateixa Comunitat de Regants de Poboleda, 
pagant la comunitat; se va signar el conveni al Topograpo el 2001. Vull dir que hem 
intentat buscar solucions, amb el Priorat. Nosaltres el que no volem és que hi hagi 
una lluita de territoris, perquè això no ens anirà bé a ningú, eh?

Llavors, si us sembla bé, us faré una mica de resum històric per saber què és la 
comunitat, d’on ve i com hem arribat fins al dia d’avui.

La comunitat, de fet, es crea el 1899, aproximadament. Des de l’Ajuntament 
de Reus es crea una comissió de pantans per buscar solucions a l’abastament de 
la població de Reus, eh? Arran d’això, aquesta comissió estudia tres o quatre al-
ternatives, i l’alternativa que al final reïx, amb un projecte del president de la 
Generalitat, Francesc Macià, que era enginyer i militar, doncs..., se proposa el pantà 
de Riudecanyes. Amb això s’aconsegueix una concessió el 1904 i s’executa l’obra.

Aquesta obra..., de fet, sempre ha estat des del territori, que s’han promogut totes 
les obres de la comunitat, eh? S’han promogut des del territori i s’ha anat a buscar 
l’ajut a l’Estat. O sigui, no ha estat l’Estat, que hagi dit que s’ha de posar aquesta 
zona en regadiu i, llavors, buscar la col·laboració dels regants o dels pagesos; ha estat 
al revés, en aquest cas. No sé si n’hi ha d’altres; jo en conec pocs, en tot cas. Se va fer 
una subscripció popular, en aquell moment, de cinquanta pessetes, amb un capital 
total de 187.500 pessetes, que és el que es comptava en aquell moment que costaria 
l’embassament de Riudecanyes.

I amb tot això, bé, arriba l’ajuda de l’Estat i les obres s’acaben el 1918. El 1918 
entra en servei. Enguany farà cent anys que va arribar l’aigua a Reus; tot just el 3 
d’agost de 1919 arriba l’aigua a Reus, del pantà de Riudecanyes. I de seguida es veu 
que, clar, passar de secà a regadiu –en aquells moments el motor de l’economia era 
l’agricultura–, doncs, és molt important, i que fa falta més aigua. I ja el 1923 es co-
mencen a buscar alternatives des del territori per poder tindre més aigua. S’estudia 
el pantà del Francolí, que es desestima, i finalment l’any 1927 s’estudia ja portar ai-
gua del riu Siurana.

S’aconsegueix una concessió el 1930 de dos metres cúbics per segon al Molí de 
l’Esquirola. Bé, qui no..., suposo que els del territori ho coneixen, però..., és uns qua-
tre o cinc quilòmetres aigües amunt d’on està l’actual embassament, eh? Finalment, 
quan se fa el replanteig, el 1935, s’aconsella baixar la resclosa set quilòmetres més 
avall, perquè s’escurça el canal. I també s’havien de fer dues rescloses, perquè se 
n’havia de fer una al barranc de la Febró, al riu de Prades, i l’altra al riu Arbolí. 
Llavors, només se’n fa una, ja al que és el riu Siurana, a la confluència amb el riu 
Arbolí, i el canal, que en principi havia de tindre més d’onze quilòmetres, s’acaba 
reduint a nou. Això s’executa des de l’any 35 fins al 1949, que entra en servei.

I el 1950... Clar, el pantà de Riudecanyes..., pensem que té una conca de trenta 
quilòmetres quadrats, i en aquell moment tenia una capacitat de tres hectòmetres 
per regar 1.500 hectàrees, eh? Amb la concessió del Siurana, que ja dic que una és 
del 30 i l’altre és del 35, que són quatre metres cúbics per segon, les dues –tant la de 
Riudecanyes com la de Siurana– estan legalment inscrites, passa que Riudecanyes 
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passa de tenir una conca de trenta quilòmetres..., se n’hi afegeixen noranta, que 
són des de l’assut fins a la cua del riu Siurana, i de seguida es veu que el pantà de 
Riudecanyes queda petit.

Se fa un pla d’estudi del sistema Riudecanyes-Siurana per millorar el regadiu 
de la zona, que estava en aquells moments en vuit-cent metres cúbics per hectàrea 
i any. I llavors s’estudia fer un embassament al riu Siurana per regular aquesta con-
cessió de quatre metres i fer un altre canal, i s’amplia la zona regable. De fet, la zona 
regable de la comunitat no són les quatre mil hectàrees, sinó que és un perímetre de 
21.500 hectàrees, que això surt tant al projecte del pantà de Siurana com al projec-
te del canal nou que es fa. I inclús a les ordenances aprovades el 1960, arran d’una 
ordre ministerial del 1917, se diu que la zona regable de la comunitat és «la que 
domina els canals»; no la concreta, però és «la que domina els canals». En aquests 
moments són 21.500 hectàrees, de les quals només se’n poden regar 3.802 –quatre 
mil, per dir-ho d’alguna manera–, perquè és el que podem donar d’aigua. Tot i així, 
donem 1.500 metres cúbics per hectàrea i any, eh?, quan les necessitats del cultiu..., 
estem parlant de 4.500, eh?

El pantà de Siurana el van pagar els regants, això també voldria que quedés clar. 
Pensem que els regants en aquell moment havien de pagar unes onze mil pessetes 
per..., eren set mil, uns set mil drets que s’ampliaven, i al final en van acabar pagant 
vint-i-dos mil, o sigui, pràcticament, més del doble. I es va fer d’acord amb la llei de 
l’any 1911, que deia que l’Estat hi aportava un percentatge i l’usuari un altre. I, du-
rant les obres..., en principi el que deia la llei és que l’Estat durant l’obra hi aportava 
un trenta, l’usuari hi aportava un trenta i la comunitat ja durant l’obra hi va apor-
tar un quaranta.

El 1968, com a tercer projecte ja, perquè hi va haver una revisió per un tema de 
revisió de fonaments i després se van aturar les obres, en diferents circumstàncies..., 
al final s’acaba executant un projecte modificat del reformat, o sigui, és un tercer 
projecte. El 1968 l’Estat diu que, si es volen continuar les obres, la comunitat ha 
d’aportar el cent per cent de les certificacions; si no, s’aturaran fins que l’Estat tingui 
diners. I en aquest moment és quan hi entren els diferents ajuntaments de la zona.

D’això en té coneixement la confederació, en aquell moment, perquè inclús a 
l’assemblea que es decideix això hi ha el president de la confederació. Se signa un 
conveni amb Reus i s’acorda amb altres ajuntaments que hi aportaran els diners que 
fan falta, que no té l’Estat en aquell moment, perquè no s’aturin les obres, i s’aca-
ba executant. El pantà entra en servei el 1972, i també entren en servei, doncs, les 
gairebé quatre mil hectàrees de regadiu amb aquesta dotació, que havien passat de 
vuit-cents abans a 1.500 que tenim ara.

En els projectes queda molt clar que, a part d’ampliar la zona regable, s’amplia 
l’aigua per a abastament i per a usos industrials de la zona. No concreta quins, no 
els concreta. Concreta alguns ajuntaments que no estan agafant aigua, com poden 
ser Mont-roig, l’Arbocet, Vinyols. Aquests no agafen aigua ni l’han agafat mai, però 
aquests sí que els concreta. I l’únic ajuntament de tots els que estem donant aigua 
actualment que no hi surt és l’Ajuntament de la Selva, és l’únic ajuntament que 
no hi surt; la resta hi surten tots. I molts d’aquests hi van aportar diners. O sigui, 
Riudoms, Mont-roig, Cambrils, Vila-seca, Reus, Castellvell, Maspujols, i no sé si 
me’n deixo algun més, però..., tots aquests hi van aportar diners perquè no s’atures-
sin les obres, eh?

Llavors, l’altra cosa que també se’ns ha dit molt és si s’han cedit drets de reg a..., 
o sigui, de reg a abastament. Hem de tindre en compte que el Reglament del domini 
públic hidràulic ho permet, eh?, sempre que siguin d’industrial a reg i de reg a boca, 
mai al revés, eh? I, a més a més, diu una altra cosa que nosaltres creiem que és molt 
important, i és que quan això es fa dins d’una comunitat d’usuaris, com és la comu-
nitat de regants, constituïda d’acord amb l’article 81 de la Llei d’aigües, això és un 
afer intern que s’ha de regular dins la mateixa comunitats de regants.
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És cert que l’Ajuntament de la Selva ha comprat drets, teòricament, que eren 
de reg, però en virtut d’aquest article, tot just el 343, que és la cessió de drets, del 
Reglament del domini públic hidràulic..., ho contempla. No s’ha deixat a cap pagès 
que necessiti aigua sense regar. Vull dir, el problema que tenim amb l’agricultura 
–i d’això suposo que en són conscients, la gent del territori– és que el camp, per des-
gràcia, s’abandona, eh?

La comunitat sense els ajuntaments no subsistiria, això també és cert. Perquè el 
cànon de regulació del Siurana, per exemple..., el 65 per cent el paguen els ajunta-
ments; puja uns 400.000 euros l’any, i un 65 per cent el paguen els ajuntaments. I el 
pressupost de la comunitat, que puja a 1.300.000 i escaig euros..., pràcticament el 40 
per cent el paguen els ajuntaments. Tot i així, els regants estem pagant el cànon de 
regulació més car de Catalunya, i l’aigua que estem subministrant quasi quasi tam-
bé és de les més cares de Catalunya. Vull dir que si hem de comptar amb els ajun-
taments, tinguem en compte que tindrem un problema: que acabarem de destrossar 
l’agricultura que tenim, no?

Llavors, del que s’ha dit abans, jo el que demanaria és, per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que nosaltres com a corporació de dret públic en formem part, 
o sigui, d’acord amb la Llei d’aigües, les comunitats d’usuaris estan inscrites a l’or-
ganisme de conca que ens tutela..., jo el que els demanaria és molt de rigor, perquè 
ha dit que un 70 per cent de l’aigua es transvasava, cosa que no és certa. I tinc núme-
ros –si volen, els hi deixo– d’ells, dels últims tres anys; no en tinc del 2018 perquè, 
quan això es va fer, es va fer pensant en la compareixença el mes d’octubre. Però 
estem parlant del 40 per cent; tinguem en compte que una part important es cedeix 
com a cabal ecològic de les entrades –serà minso o no serà minso, és el que al seu 
moment se va acordar. 

I jo, que vinc del món associatiu i vaig ser vint anys monitor de la Coordinadora 
d’Esplais i Escoltes de Reus, vull dir..., des de l’educació en el lleure ho tenim molt 
clar, que la natura és molt important i que s’ha de respectar. I, per tant, jo crec que 
el cabal ecològic..., s’ha de deixar anar el que toca, però el que tampoc no podem és 
fer demagògia, perquè en el moment que marxem del rigor s’esbiaixa tota la proble-
màtica, eh? Llavors, jo crec que –a la taula hi estem d’acord– hem de ser molt rigo-
rosos amb totes les dades.

I en el tema, que s’ha parlat, d’usos, diguem-ne, alegals, bé, hi ha una cosa que 
està molt clara. Els estudis i els projectes aprovats contemplen altres usos, i la llei 
també diu que quan això és per una ordre ministerial, una resolució ministerial, au-
tomàticament l’organisme de conca ha de modificar la concessió. I això no s’ha fet. 
Per tant, potser el problema no és tant de la comunitat, sinó de qui havia de modi-
ficar la concessió, eh? Per tant... I, sobretot, el que no volem des de la comunitat és 
que hi hagi un conflicte territorial que no ens portarà enlloc a ningú. 

Abans que me n’oblidi, us convido a tothom, quan vulgueu vindre a la comuni-
tat, in situ, a conèixer-la, a conèixer-ne les infraestructures, els més de 15 milions 
d’euros que hem invertit els últims vint anys en modernització i automatització de 
la xarxa per intentar ser el més eficients possible en el subministrament de l’aigua. 
Pensem que aquella zona és de les primeres que s’hi va posar el reg localitzat, per-
què l’any 72, quan va entrar en servei l’embassament de Siurana, ja es va posar el 
gota a gota, cosa que..., en molts llocs avui en dia encara es rega a manta. Allí pràc-
ticament no es rega enlloc a manta, sinó que és localitzat, vull dir... Quan vulgueu, 
us convido a tots i, bé, al Parlament; qui vulgui vindre, només que ens ho faci saber, 
i estarem encantats de que vingueu.

El vicepresident

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Prats. Llavors, ara ja començaríem amb el torn 
de paraules dels grups parlamentaris. Començaríem pel grup proposant, CUP - 
Crida Constituent, com abans, amb un temps de tres minuts màxim, però, bé, en tot 
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cas, podem ser una miqueta flexibles. I començaria, doncs, la diputada Sànchez. Té 
la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Miquel Àngel Prats, per venir i per 
explicar-nos la seva visió i la feina que fan. Certament, una mica, i vist des de fora, 
i amb el treball que hem fet amb la gent de la CUP al territori, la impressió –i dic 
«impressió», no?– és que la comunitat de regants s’ha posicionat en contra de les 
qüestions vinculades als cabals mínims ecològics, no? I des de les entitats ecolo-
gistes també del territori així ens ho fan saber, i per això també teníem interès en 
conèixer amb més detall quina és la realitat.

Llavors, per aprofitar el temps faré un llistat de preguntes concretes –algunes es 
repeteixen amb relació a l’anterior compareixença. Des de la Comunitat de Regants 
del Pantà de Riudecanyes, com es garanteix i es fiscalitza el bon ús dels recursos 
hídrics? Quines eines tenen? I quines irregularitats s’han detectat i com s’han ges-
tionat, si és que n’hi han hagut?

Amb relació a l’Ajuntament de la Selva, que ja ha quedat constatat que estan fora, 
que estan..., vostè n’ha anomenat «alegalitat»– nosaltres considerem que és una ir-
regularitat–, què ha fet la comunitat de regants en aquest sentit? Hi ha altres ajunta-
ments que tenen accés a l’aigua del pantà de Riudecanyes que en facin un ús de boca 
que no estigui entre els previstos?

La Generalitat ofereix ajuts econòmics a comunitats de regants. La Comunitat 
de Regants del Pantà de Riudecanyes n’ha fet ús? I, si és així, aquestes subvencions, 
a què han estat destinades? A quins projectes o inversions, el que sigui, han estat 
destinades?

Des de la comunitat de regants es defensa que un percentatge dels drets de reg es 
reserven per a ús industrial, com bé ha mostrat ara, que és legal, però, bé, entra una 
mica en contradicció amb el que acaba d’afirmar el mateix director de l’ACA, que ha 
dit, literalment: «Els usos industrials no estan previstos; s’han fet investigacions i al 
final caldria fer una reversió de totes les irregularitats» –ho cito literalment. Llavors, 
la pregunta així, senzilla...: qui té raó? Vull dir, els usos industrials són usos legals, 
no ho són? El director de l’ACA ha mentit? Seria la pregunta concreta.

Hem parlat de les solucions amb relació a reutilitzar les aigües residuals, per 
exemple, de Reus. Què n’opina, la comunitat de regants? Fins i tot s’ha posat sobre 
la taula que el mateix pantà sigui, no?, aquest receptor principal d’aigües residuals 
reutilitzades. Què n’opinen?

Agafem en positiu, no?, la voluntat de treballar de la taula, la taula que s’ha creat. 
I nosaltres som del parer que s’hauria de fer un front comú amb les administracions 
locals i amb la pagesia i amb les entitats ecologistes, i que aquest front comú també 
hauria de ser per exigir a l’ACA que assumeixi les inversions que..., aquestes inver-
sions necessàries. Aprofito... El director de l’ACA no ens ha contestat; li hem pregun-
tat directament: «Serà l’ACA qui assumeixi aquestes inversions?» I no ha contestat; 
per tant, entrarem aquesta pregunta a registre perquè sigui resposta per escrit.

I, posant en positiu, també, la creació de la taula del Siurana, el que no ens agra-
daria és que es convertís en un espai de guerra de posicions, quan tots i totes sabem 
que tard o d’hora s’hauran d’exigir aquestes inversions a l’ACA. Per tant, empla-
çar-los a fer fronts comuns i no a les possibles divergències que hi ha. El que sí que 
compartim és que és un conflicte històric, en el qual s’han de poder fer compatibles 
tots els interessos. I al del cabal ecològic, per molt que entenem que no el plantegen 
com a prioritari, cal donar-hi resposta; no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè 
hi ha una normativa europea que així ho exigeix.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Ara seria el torn per al Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula el diputat Domínguez.



DSPC-C 297
3 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CMAS  19 

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Moltes gràcies per la vostra compareixença. Quería hacer unas cuantas pre-
guntas muy concretas. ¿Se está haciendo un uso realmente no autorizado o no pre-
visto de parte de esta agua? ¿Por qué se habla tanto de este tema? Porque me da la 
sensación que también se utiliza..., porque, por lo que acaba de exponer, parece que 
está regulado. Entonces, si la comunidad tiene conocimiento de un uso no autoriza-
do, que lo pudiera exponer. Y si realmente esto está alimentando un conflicto entre 
ecologistas, usuarios del agua, y está poniendo a la comunidad como a los malos de 
la película, ¿no? A ver si me puede explicar un poquito este tema.

Después, ¿la comunidad de regantes estaría dispuesta a disminuir el volumen de 
agua que utiliza el pantano a cambio de agua depurada o de agua del minitrasvase, 
o es un tema que no se ha hablado en la mesa, en la taula?

Después, el president de la ACA acaba de explicar hace un momento que la taula 
fijará de manera consensuada un caudal ecológico para el Siurana. ¿La comunidad 
estaría dispuesta a aceptar este caudal ecológico, o tendría algo que aportar, o en 
qué condiciones...? Porque la ACA ha dicho que sí, que la CHE admitiría este caudal 
ecológico. ¿Qué tiene que aportar la comunidad, a este respecto?

Y, después, una última pregunta, la modernización de los sistemas de riego. La 
modernización de los sistemas de riego en principio podría preverse que podía dis-
minuir la cuota por hectárea de agua. Entonces, ¿esto se podría utilizar para mejorar 
este conflicto? ¿Haría falta que se estableciera algún tipo de ayudas para la moder-
nización de riego, liberar cantidad de agua disponible para otros usos que realmente 
no están regulados..., poderlos regular? En este aspecto, cómo se ha llevado a cabo 
esta modernización; si se ha hecho independientemente de las cuotas de agua que 
se utilizan o si hay alguna posibilidad de ponerlo encima de la mesa para mejorar 
esta situación.

Por mi parte, ya está.

El vicepresident 

Molt bé. Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari PSC i Units 
per Avançar. Té la paraula el diputat Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí. Tres, quatre preguntes sobre les explicacions que el senyor Prats, a qui li agra-
eixo la seva presència a la comissió, ens ha fet en la seva explicació. En tot cas, si al 
final la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre fixa un cabal ambiental, doncs, haurà 
fixat un cabal ambiental, eh?

La pregunta és... Perquè, clar, aquí hi ha hagut una certa contradicció entre la 
compareixença anterior i la seva explicació, i la pregunta és molt concreta: s’ha uti-
litzat recurs per a altres usos no autoritzats a la concessió? És la mateixa pregunta 
que li he formulat al director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La segona: tot i que vostè ja ha avançat que no estan per la guerra de territoris 
–nosaltres tampoc–, però en el cas hipotètic, maximalista, de que hi hagués una re-
versió dels usos concessionals, la comunitat de regants en quant avalua les compen-
sacions que s’haurien d’efectuar, si és que ho tenen analitzat?

I la tercera: d’aquestes alternatives apuntades pel director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que podrien substituir part o totes les necessitats hídriques del Baix 
Camp, què n’opinen? De fet, vingui per dalt i vingui per baix, tots serien recursos 
de l’Ebre, o de la conca hidrogràfica.

El vicepresident 

Gràcies, diputat. Té el torn per a posicionar-se el representant del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, el diputat Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Intentaré de nou no reiterar-me molt en preguntes que li hagin 
fet. En primer lloc, agrir-li la seva compareixença avui, les explicacions que ens ha 
donat. Crec que entre les dues compareixences ens podem fer una idea més nítida de 
què està passant i també de quines són les contradiccions entre ambdues comparei-
xences, que segur que són interessants i que ens permetran aprofundir fent pregun-
tes per escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua i al departament.

Nosaltres, de partida –i ho hem dit en diverses ocasions–, no és que siguem favo-
rables als cabals ecològics, sinó que considerem que és una normativa que s’hauria 
d’implementar per assegurar la viabilitat ecològica mínima dels medis fluvials en 
aquest país. I, per tant, creiem que és un esforç de país que hem de fer. Sabem que té 
repercussions i sabem que té repercussions econòmiques en sectors com el regadiu, 
però entenem que és una exigència mínima que ens hem de fer com a país.

Per tant, jo li volia fer dues preguntes. La primera és: quins mecanismes creuen 
vostès que serien positius per a reduir el consum d’aigua per hectàrea en el seu ter-
ritori, i si tenen previst exigir acords també en aquest sentit per reduir l’ús d’aigua.

I, després, una pregunta que s’ha reiterat i que no puc evitar: si tenen constància 
que s’hagin utilitzat recursos hídrics per a altres usos per als quals no estaven desti-
nats; quina és l’opinió que tenen al respecte.

Moltes gràcies.

El vicepresident 

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Té la paraula el diputat Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Benvingut, senyor Prats. Ja ens vam trobar a Reus, precisa-
ment amb la fins ara diputada d’aquesta cambra, que des d’ahir és presidenta de la 
Diputació de Tarragona, la Noemí Llauradó. Aquell dia també vam estar parlant de 
les diferents circumstàncies. Vostè n’ha explicat algunes també avui, també n’ha ex-
plicat abans algunes el flamant, en aquest cas, director de l’ACA.

Els meus companys ja gairebé han fet totes les preguntes que volia fer; jo, si de 
cas, només me quedaria amb una reflexió, perquè ja vam parlar del tema també l’al-
tra vegada, d’una manera estesa i durant també bastanta estona, i també amb uns 
dossiers que ens va donar. Jo al que l’encoratjaria és a que tot el que ens va donar a 
nosaltres també ho fes extensiu a tota la resta de grups parlamentaris. No sé si por-
ten més material; si és així, doncs, perfecte.

Aleshores, en aquest cas, jo m’agafo a les paraules que s’ha dit al principi, no?, 
que això no ha de de ser una guerra de territoris. El territori ha de ser un punt de 
trobada, no un camp de batalla. I molt menys un conflicte entre un terreny proveïdor 
de recurs, que és l’aigua –en aquest cas, el Priorat–, vers una comarca que també té 
necessitats del sector primari. Que també me sembla que tots estaríem d’acord aquí 
que és imprescindible que tinguin la màxima fortalesa, i més després del que hem 
vist ara, que tots, per desgràcia –i perdonin la redundància–, fins que no hi ha una 
desgràcia, no ens adonem del valor del sector primari, com ha passat a la Ribera 
d’Ebre i al Segrià amb aquest incendi; doncs, que tampoc no ens trobéssim ara que 
obríssim una batalla de l’aigua que diria que ningú vol. Per tant, jo simplement, 
això, ratificar aquesta petició.

Em sumo a les preguntes que han fet els meus companys i companyes, que ens 
ho puguin aclarir: reutilització de l’aigua; usos indeguts; què proposen vostès per a 
aquesta nova etapa d’ús racional, assenyat i mediambientalment sostenible de l’ai-
gua, i, a més, en la situació d’estrès hídric i de crisi climàtica en què ens trobem.

I, dit això, doncs, esperem que trobem una solució pel bé del Priorat i pel bé del 
Baix Camp, però sobretot pel bé del medi natural i, lògicament, de les persones.

Gràcies.
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El vicepresident 

Gràcies, diputat. I, per finalitzar aquesta ronda, tindríem el torn del representant 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor diputat Clara. Té la paraula.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. I molt benvingut al Parlament, senyor Prats. Diputades, 
diputats, d’entrada, donar el nostre suport a una frase que ha dit vostè, crec, just al 
principi, de «no a la lluita de territoris per l’aigua». Estem absolutament d’acord en 
aquesta proposta.

En segon lloc, a la compareixença anterior... Jo crec que hem tingut la sort, ara, 
de poder tenir dues compareixences sobre el mateix tema des de dos punts de vista, 
si no oposats, potser un pèl diferents, òbviament. I ha estat comentada la perspec-
tiva de que ara, al segle XXI, a principis del segle XXI, el punt de vista de la valora-
ció d’aquests problemes és molt diferent del de mitjans del segle XX, òbviament, en 
particular, i especialment, per la incorporació de nous elements de l’àmbit del medi 
ambient.

Aleshores, la meva primera pregunta va en aquest sentit: com valora vostè aques-
ta nova estratègia de balancejar les necessitats de consum en boca, les agràries i 
les mediambientals –en aquest cas, naturalment, de l’aigua que prové del Siurana–, 
condicionades per la necessitat de protegir el medi ambient? És a dir, de posar-ho 
en comú a la taula Siurana-Riudecanyes. I ara hi afegeixo, amb relació al que vostè 
ha expressat... Vostè ha expressat una diferència prou significativa amb el director 
de l’ACA: un 70 per cent i un 40 per cent respecte a l’aportació que fa el Siurana. 
Bé, segons la meva opinió, justament una discrepància d’aquesta magnitud i per una 
qüestió tan important ha de poder ser tractada en un organisme com la taula.

En segon lloc, i l’altre punt que crec que és crucial, que és el que s’anomena «ca-
bal ecològic» o també «cabal de manteniment» –en aquest cas, del Siurana–, si vos-
tès han... Com que vostès han avaluat quina és l’aportació que es fa, aquest 40 per 
cent, si també han avaluat les necessitats seves, diguéssim, bàsiques, mínimes, per a 
la seva feina, que, òbviament, estarien en correspondència –no sé en quina magni-
tud– amb el cabal ecològic o el cabal de manteniment, donat que la mitjana durant 
deu anys del cabal del Siurana deu ser aproximadament constant, dic jo, que no soc 
cap expert, però..., si no vol en deu, doncs, en vint, d’acord? I que per això justament 
el pantà de Siurana pot servir per regular. És a dir, quines són no ja les ecològiques 
del riu, perquè probablement no és de la seva incumbència, sinó les seves mínimes 
per a les seves activitats, en aquest cas, agràries.

I, dit això, doncs, moltes gràcies per haver vingut al Parlament. Gràcies, president.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Doncs els compareixents tindrien ara uns deu minuts –serem 
flexibles– per a respondre als posicionaments i a les preguntes que s’han disposat 
per part dels grups parlamentaris. Tenen la paraula.

Miquel Àngel Prats i Fabra

Bé, espero no deixar-me’n cap, que ho he anat apuntant. A veure, el cabal ecolò-
gic, jo, personalment..., és que no es una necessitat, és una obligació. Jo ja he dit que 
vinc del món de l’educació en el lleure, i això..., des de petit te la inculquen, i jo crec 
que és una necessitat per preservar la natura, això.

Una altra cosa és quin cabal, no? Aquí..., els tècnics ho diran. En aquests mo-
ments, avui mateix –abans de vindre ho he mirat–, per exemple, el que és l’embas-
sament de Siurana, que no deriva ni una gota d’aigua cap a Riudecanyes des de..., 
bé, l’embassament, des del mes d’agost de l’any passat, però el que és el riu, des de 
mig maig que no deriva aigua cap al Riudecanyes, tota baixa riu avall..., doncs, perd 
quatre mil metres cúbics cada dia. Per tant, vol dir que, d’aigua regulada, entre ca-
bal ecològic i els usos del Topograpo perdem..., bé, baixa a aquest nivell, l’embas-
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sament. I la meva pregunta fora: si no hi hagués el pantà, què estaria passant ara 
mateix? El pantà, ja ho he explicat, també és...

Bé, ja que el senyor Civit ho ha demanat..., la porto, la documentació, us la deixo. 
En tot cas, només n’he portat un exemplar, però feu-ne còpies per a tots els grups, 
cap problema.

Llavors, què passaria si no hi hagués el pantà? Un pantà que reconeix la mateixa 
Administració que només subvenciona..., l’Estat subvenciona, eh? Per tant, se suposa 
que és de la comunitat, tot i que és de l’Estat, eh?, no és ni de la Generalitat; és de 
l’Estat, el pantà en si.

A més a més, com que aquí hi ha un conflicte... Bé, un conflicte no; diguem-ne, 
està en dos territoris, perquè allò és conca de l’Ebre. El pantà no es va traspassar, sí 
que se’n va traspassar el personal. Per tant, continua sent de l’Estat, el que és l’obra, 
però el personal és de la Generalitat. Per tant, diguem-ne, tenim una barreja de con-
flictes.

Per tant, per mi el cabal, ja dic, ha de ser el que hagi de ser per garantir la subsis-
tència del medi, eh?, tenint en compte el que és el riu Siurana, també. O sigui, hau-
ríem d’intentar fer un esforç de pensar: si no hi hagués l’embassament, què estaria 
passant?, i mantindre aquests sistemes, si no hi hagués l’embassament. Evidentment, 
l’embassament podrà donar, en moments de molt d’estrès, i com que és Xarxa Natura 
2000, a més a més, no es té l’obligació..., perquè el que diu la llei és que, quan és 
una xarxa natura o una xarxa d’aquestes protegides, el topall de deixar anar aigua 
és la que entri. En aquest cas, no. Si no entra aigua i hi ha un cabal ecològic acor-
dat, doncs, s’haurà de deixar anar, vull dir, això no... Sempre que, ja dic, sigui una 
cosa raonable.

El tema dels usos, home, és complicat, eh? L’agricultura també és un preservador 
de paisatge fixador de CO2, sobretot si és de regadiu, més que si és de secà. Bé, per 
desgràcia ara s’ha vist, no?, vull dir... Clar, i aquí sembla que l’agricultura sempre ha 
estat l’últim..., o sigui, és la que es carrega totes les garrotades, per dir-ho d’alguna 
manera, alguna vegada potser amb raó i altres –moltes– que no en té, eh? Per tant, 
és complicat saber com se pot equilibrar, no?

El que està clar és que el que no pot anar és, tot el que és el tema mediambiental, 
a càrrec dels usuaris, perquè és evident que la part mediambiental és un bé per a 
tothom. Per tant, això hauria d’anar a càrrec de tothom també, eh? I fins ara tots els 
moviments que es veuen són que només ho paguin els usuaris. I en el nostre cas, a 
més a més, som els que hem pagat totes les obres, eh?

Subvencions. Subvencions n’hem rebut; de l’ACA no, eh? De l’ACA no hem rebut 
subvencions. Ni de l’ACA ni de la Junta d’Aigües. Bé, l’única subvenció de la Junta 
d’Aigües va ser per al recreixement de la presa, que vam anar al 50 per cent, eh? 
És l’única, que va costar més de 450 milions de pessetes de l’època a la comunitat, 
eh? L’única subvenció que es rep és d’Agricultura, setanta mil euros, ara mateix, per 
un trienni, per una obra que nosaltres ara licitarem, segurament aquest mes entrant, 
o a finals d’aquest mes, de quasi 600.000 euros, de modernització.

Nosaltres tenim una cosa molt clara, i és que, com que som molt deficitaris en 
aigua..., per tant, difícilment podem reduir els metres cúbics per hectàrea, perquè 
estem amb reg de suport, ja. O sigui, estem donant 1.500 metres cúbics per hectà-
rea i any que és reg de suport. Per tant, això és molt difícil de reduir, perquè és que, 
si ho reduïm, ja quasi quasi passarem al límit de secà, eh? Llavors, nosaltres, quan 
tenim pèrdues a la xarxa que oscil·len a l’entorn del 10 per cent..., per nosaltres ja és 
insostenible, eh?

I, llavors, estem modernitzant tota la... O sigui, el canal que es va fer amb 
Riudecanyes, que es va fer fins al 1917, aquest s’ha renovat tot, s’ha automatitzat tot, 
amb una subvenció de l’Estat, de SEIASA, exactament, eh? Bé, la subvenció és de 
la Generalitat, del Departament d’Agricultura, que paga un 20 per cent com a sub-
venció, i llavors..., és un conveni amb SEIASA, que nosaltres, com a reg de suport, 
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vam pagar un 13 per cent durant l’execució de l’obra, i ara ens queda un 67 per cent 
per pagar en vint-i-cinc anys a partir de l’any vint-i-sis d’haver començat l’obra, du-
rant vint-i-cinc anys. O sigui que tenim... Això ha costat uns 11 milions d’euros, i 
ens queden com uns 6 milions per pagar en vint-i-cinc anualitats a partir de més o 
menys els anys 29 o 30, eh? El tema de subvencions..., són les úniques subvencions, 
perquè, de fet, per a regadiu, per a comunitats de regants, n’hi ha poquíssimes, i per 
a ajuts de parcel·la també n’hi ha poques.

Quines eines tenim nosaltres per controlar que se’n faci un bon ús? Bé, nosaltres 
tenim una cosa que inclús el Banc Mundial..., va sortir en un informe el 1999, i que 
es fa servir per a les implantacions de regadiu que gestiona el Banc Mundial, que és 
una mena de banc d’aigua, eh? Què fem? Si un regant, pel que sigui, un any no ne-
cessita tota l’aigua –perquè ha arrencat el cultiu, perquè es fan rotacions, pel que 
sigui–, el pot deixar a la comunitat, i un altre regant que aquell any necessita una 
mica més d’aigua la pot demanar a la comunitat, eh? És una mena de banc d’aigua, 
i això es gestiona dins de la comunitat.

I amb això evitem una cosa que jo he vist a altres llocs, que és dir: «Bé, jo, com 
que l’aigua la pago i és meva» –tot i que és una concessió administrativa– «en faig 
el que vull, i, si convé, la llenço, no?» Aquí això no succeeix, eh? Tot i així, nosal-
tres podríem disposar d’uns cinc hectòmetres per a regadiu, i en gastem 4,5, 4,7, eh? 
N’hi ha una part per a aquest problema que hi ha a l’agricultura, que s’abandonen 
territoris, doncs, que no s’utilitza.

Una de les propostes que es va llançar –inclús en el conveni del Topograpo hi 
figura– i que podria ser una solució per als regants del Priorat és que entressin a for-
mar part de la comunitat, eh? I, llavors, aigua de la comunitat se podria fer servir a 
la conca del Siurana, que ara legalment no es pot fer, perquè no està dins del períme-
tre de la nostra conca, eh? I això és una solució que, ja dic, al conveni del Topograpo, 
que després amb la documentació que us deixaré ho podreu veure, allí ja hi surt, que 
podrien entrar a formar-ne part. No ho han demanat mai, eh?

Els usos no regulats. Bé, els usos no regulats ja els he explicat una mica abans, 
no? Nosaltres considerem que no n’hi ha cap. En tot cas, podria ser una mica això 
de l’ús alegal, però, si fóssim primmirats amb la llei, ni això, perquè la llei permet 
la cessió de drets sempre que sigui –ja ho he dit– d’industrial a agrícola i d’agrícola 
a ús de boca, mai al revés, eh? Aquesta cessió es permet. Per tant, si algun regant..., 
a part de que l’Ajuntament de la Selva en el seu moment va comprar una finca que 
regava i després aquesta aigua l’ha feta servir per a ús de boca, eh?, i després ha 
comprat més drets.

També les memòries i els projectes parlen dels deu mil drets que té la comunitat, 
que 2.500 se podrien destinar a abastaments, i, en aquests moments, tot i aquests 
drets que tenen els ajuntaments, només se n’hi destinen 1.600. Una mica la pregunta 
que no li ha respost abans el director de l’ACA..., traient Reus i Riudoms, que te-
nen concessió, el consum per a ús de boca amb aigua de la comunitat no arriba als 
150.000 metres cúbics l’any, amb tots els altres ajuntaments, eh? 

I per a usos industrials, que nosaltres considerem que sí, perquè a més a més la 
llei reconeix que les ordenances de la comunitat, que estan aprovades, i a més a més 
per a l’organisme de conca és com si fos llei, i a més a més les ordenances aprovades 
l’any 65 per una ordre ministerial..., regula que es pot destinar l’aigua corresponent a 
seixanta-cinc drets per a usos industrials. Només hi ha dues indústries, petites: una 
és Secomsa, que només agafa aigua a l’estiu, i l’altra és una indústria agroalimen-
tària, un escorxador d’aus, Crusvi, i amb això no arriben ni a seixanta mil metres 
cúbics l’any, entre les dues, eh?

A més a més, a aquestes dues l’Agència Catalana de l’Aigua, tot i que alguna ve-
gada ha dit que no ho sabia..., els està cobrant el cànon de l’aigua, com a mínim a 
Secomsa, des de 1999, eh? Per tant, no pot dir que no ho coneixia, perquè els està 
cobrant el cànon de l’aigua.
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Després, a veure, allò de l’alliberament em sembla que ja ho he comentat, no? 
Nosaltres estem en dotacions mínimes; per tant, intentem mitigar al màxim les pèr-
dues. Nosaltres, per exemple, l’any 2008, quan hi va haver la gran sequera, que hi 
havia xarxes d’abastament amb el 50 per cent de pèrdues... Nosaltres en aquell mo-
ment estàvem fent l’execució de la renovació del canal vell –és un canal que es va 
fer a l’embassament–, que només tenia unes pèrdues del 12 per cent, en aquell mo-
ment –ara no en té, perquè és nou–, i ja vam dir que no ho podíem aguantar, que ens 
escandalitzàvem, no?

Sobre recursos del CAT, home, s’hauria de canviar la llei, eh? Perquè la Llei del 
CAT diu que només pot ser aigua per a usos de boca i usos industrials. Quan se va 
constituir el consorci, la comunitat va demanar formar part del CAT i ens ho van 
denegar per això, perquè només pot ser per a usos industrials i usos de boca, eh? Per 
tant, aquí ja..., se’ns escapa, si no canvien la llei.

I, no ho sé, si m’he deixat alguna pregunta, m’ho pregunteu ara, perquè...

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, senyor Prats. Bé, amb això... (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) 
Bé, doncs, encara no finalitzaríem la sessió, sinó que tindríem un torn de repregun-
tes molt breu perquè els grups parlamentaris puguin acabar de fer les preguntes que 
creguin convenients. I començaríem amb la diputada Sànchez, de la CUP - Crida 
Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Moltes gràcies per les seves respostes. Suposo que deu entendre que a mi, que 
no soc cap experta en la qüestió –i vostè en sap centenars de vegades més que jo–..., 
clar, se’m genera una dificultat de comprensió, hi insisteixo..., entre les contradic-
cions –que ja són evidents– entre el que ha plantejat el director de l’ACA i vostè ara 
mateix pel que fa a les irregularitats. Nosaltres sí que veiem aquestes irregularitats, 
especialment en els usos industrials. I, a més, vostè confirma que aquest pas d’in-
dustrial a agrari i d’agrari a boca no es fa en cap cas en direcció contrària ni en cap 
altra direcció. Ho entenc, no? (Veus de fons.) D’acord.

Llavors, pel que fa a les indústries a que ha fet referència... N’ha dit dues. A nosal-
tres, segons ens consta –potser és erroni–, la planta de compostatge del Botarell, que 
és una empresa pública, Secomsa, també en fa ús; no sé si la granja a que fa refe-
rència és la granja Crusvi, i també el Parc Samà de Cambrils, que és tota una zona 
turística que en fa ús. Llavors, si ens pot explicar una mica més això, o intentar que 
algú, no?, allò, una mica..., per a dummies, és a dir, per a algú que no és cap exper-
ta... El conflicte i la contradicció són una qüestió d’interpretació legal? Hi ha manca 
d’informació? Hi insisteixo, el director de l’ACA ha mentit? Perquè ell ha afirmat 
que sí que hi ha irregularitats, i aquestes irregularitats s’haurien de revertir.

I una pregunta més amb relació al banc d’aigua, que jo sempre m’he imaginat 
com una mena de pressupostos, també, d’aigua, no?..., el banc d’aigua, amb el seu 
nom... Aquests possibles sobrants, entre els que tenen els drets els regants, s’han fet 
servir alguna vegada per a ús industrial o per a ús de boca, o l’ús sempre és el ma-
teix per obligatorietat? M’explico, oi que sí, en la pregunta?

I insisteixo en l’agraïment. Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Algun altre diputat vol intervenir? (Pausa.) Diputat de 
Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Jo només voldria explicar una miqueta millor una de les preguntes que he fet, 
que potser no... La comunitat de regants vulneraria algun tipus de dret si el pan-
tà de Riudecanyes, en el cas de que es reduís l’aigua que passa del Siurana al 
Riudecanyes...? Si això es redueix, si el pantà de Riudecanyes se subministrés amb 
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aigua del CAT, hi hauria algun conflicte amb la comunitat de regants? O hi ha al-
gun dret que es veuria vulnerat d’alguna manera? Perquè la resposta del president 
de l’ACA no ha sigut clara. Ha sigut que s’està estudiant, però tampoc ha explicat la 
viabilitat d’omplir el Riudecanyes amb la xarxa del minitransvasament. Però, en tot 
cas, a veure la postura de la comunitat.

El vicepresident

Gràcies, diputat. No...? (Veus de fons.) Sí, cap problema. Ens n’hem saltat un pa-
rell, doncs...

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. He estat aquí posant-me aigua, precisament, ja que estem 
parlant d’aigua... (Rialles.) No, bàsicament, resoldre aquestes qüestions que han co-
mentat els que ens han precedit, però sobretot un desig que li vam expressar el dia 
que ens vam trobar i que hem expressat avui aquí també: que d’una vegada per totes 
en aquesta taula, en aquesta mesa, es trobi ja d’una vegada per totes la solució que 
necessitem per al territori, i sobretot amb els principis de la nova cultura de l’aigua.

Per tant, això vol dir, si convé, regar amb aigua de depuradora, però també que 
aquesta aigua, doncs, si s’ha de bombar cap a Riudecanyes, que es bombi, però que 
tots plegats fem servir els principis de l’estalvi, de l’eficiència i, sobretot, del reapro-
fitament de l’aigua, i això inclou aquest recurs o qualsevol altre. Per tant, pel bé del 
territori, pel bé del sector primari i pel bé del medi ambient i les persones, tornem 
a insistir en aquest desig.

I esperem, abans d’acabar l’any, ara que els consells comarcals ja s’han constituït 
o estan en procés de fer-ho –alguns–, doncs, que simplement ja comencem a posar 
fil a l’agulla d’una vegada per totes.

Gràcies.

El vicepresident

Diputat Clara? (Narcís Clara Lloret renuncia a fer ús de la paraula.) No; molt bé. 
Doncs tindria la darrera paraula per a finalitzar la compareixença.

Miquel Àngel Prats i Fabra

L’article 27 de les últimes ordenances que estan aprovades pel consell..., bé, les 
penúltimes, perquè en les últimes es va modificar un article que no té res a veure 
amb aquest..., aquestes estan aprovades pel Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de l’11 del V del 2016, eh? Diu –article 27–: «Per a indústria es 
reservarà l’equivalent a seixanta-cinc jornals de terra, per abastir intermitentment 
fàbriques, rajoles, granges, refineries d’oli», etcètera. Vull dir, això està contemplat. 
Només són dues indústries, eh?: Secomsa, que és la planta de reciclatge, i la granja 
aquesta, Crusvi. No n’hi ha cap més, almenys que nosaltres en tinguem constància. 
Nosaltres som policia de l’aigua de la concessió. En principi no n’hem detectat cap 
altre ús.

El tema del Parc Samà. Una part del que és el Parc Samà és jardí, és evident, 
però té quinze hectàrees. I els hem donat em sembla que són vuit hores d’aigua, que 
això són vuit per 576, doncs..., cada setmana. Vull dir, això és per regar... Jo sé que 
tenien un camp de panís allí, l’any passat; per tant... Si després, dins de la mateixa 
parcel·la, se destina cap a un lloc o cap a un altre... Això és molt complicat, perquè, 
clar, dins de la propietat privada tampoc..., ni la policia hi pot entrar, m’entens?

Llavors, jo tampoc no sé si algun regant aquesta aigua la depura i la fa servir per 
beure; ho dubto, però no ho sé. No hi arribem, en aquest límit. Que tenen una decla-
ració de finca, que això ho tenen tots els regants, eh? Tothom que té drets de reg, tots 
tenen una declaració de finca que diu per on se pot regar, i quin pou i quina parcel·la 
i quina presa del pantà es pot subministrar, eh?

El tema del CAT? Ja ho he dit, nosaltres no hem entrat a plantejar-ho perquè s’ha 
de canviar la llei. En el seu moment nosaltres ho vam demanar, ens van dir que no. 
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No ho sé, s’hauria de mirar. No ho sé. La veritat és que no sé en què repercutiria 
ara mateix, perquè no se m’ha plantejat, des del punt de vista... Ara per ara no és 
possible, eh?

I el tema de portar aigua a Riudecanyes..., bé, no ho sé. El problema que tenim 
amb Riudecanyes és que, quan se va fer l’ampliació de la zona regable..., el canal, el 
canal que nosaltres en diem «canal nou», que va entrar en servei l’any 72, no surt de 
baix de tot de l’embassament, sinó que surt a la cota dos-cents, per entendre’ns, que 
és uns vint metres més alt. I, per tant, ens queden un hectòmetre i mig, dels cinc, 
que no els podem subministrar per aquest canal. Llavors, clar, ens queda molt poc 
marge de regulació, tenint en compte..., encara que només fos l’aigua de la conca, 
tenim molt poc marge de regulació dins el que és l’embassament. Potser s’haurien 
de buscar..., no ho sé, fer basses o fer altres tipus de coses.

No hi estem en desacord, en que es pugui aprofitar aquesta aigua, eh? No ho hem 
dit mai. Nosaltres vam estar d’acord des del primer dia amb la taula, que es pugui 
aprofitar tota l’aigua i que es pugui millorar el que és l’agricultura. Perfecte. Som 
una zona molt deficitària. Estic dient que el cultiu necessita 4.500 metres cúbics 
d’hectàrea i any; això, qualsevol..., aneu al Departament d’Agricultura, ho demaneu 
i us ho diran. I nosaltres n’estem donant 1.500, que és just per mantindre l’estat ar-
bori, que puguin produir mínimament, no a plena producció, com agradaria a molts. 
Llavors, clar, això és una mica complicat. Tant de bo tinguéssim 4.500 metres cúbics 
per hectàrea, eh?

El vicepresident

Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyors Prats i Llinàs, per la seva compareixen-
ça. Ha estat un plaer.

Llavors, ara ens acomiadarem de vostès, farem un molt breu recés, de de dos mi-
nuts, i ja passaríem a la Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les 
platges, que seria, doncs, el tercer punt de l’ordre del dia.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i deu minuts i es reprèn a les cinc i 

un minut.

El president

Us sembla bé, si comencem?

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

Reprenem la sessió amb el punt 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la neteja i el manteniment de les platges, proposada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula el grup proposant.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, la PR que el Grupo Parlamentario de Ciutadans trae 
hoy a esta Comisión de Medio Ambiente trata sobre la limpieza de las aguas que 
bañan el litoral catalán. Desde 1987 la Foundation for Environmental Education, la 
FEE, otorga cada año el distintivo que reconoce las playas más limpias. A partir del 
análisis del agua, se puede conocer si existen partículas dañinas y contaminantes 
para la salud. La basura marina que se acumula en las playas y en el lecho marino 
incide directamente sobre estos análisis.

Cuando redacté esta propuesta de resolución, con los datos del 2018, se nos ad-
judicaron ciento una banderas azules en todo el litoral de nuestra comunidad, la 
tercera de España. Y este año se nos han adjudicado noventa y siete, que son cuatro 
menos que el año anterior, y deja ver claramente que no se está trabajando como 
es debido para mejorar la calidad del agua y evitar la basura que en ella podamos 
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encontrar. Es más, existen diferentes playas con una calificación muy lejos de lo 
deseado, es decir, calificadas como malas para el baño por la baja calidad del agua. 

¿Quién se encarga de la limpieza de playas y de su cuidado? Pues, sobre el pa-
pel, la competencia es de los ayuntamientos, pero desde Ciutadans creemos que 
no se está ejerciendo esa competencia como es debido, y que el Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad debe pronunciarse al respecto y tomar las medidas opor-
tunas.

Según el programa de seguimiento de basuras marinas en playas del Magrama, 
los dos orígenes destacados de basura marina provienen del turismo, en un 28 
por ciento, y del transporte marítimo, en un 17 por ciento, que son los orígenes 
donde más se debe incidir, además –dice este estudio. Así, pues, creemos que la 
Administración debe garantizar que los municipios costeros pueden cuidar lo que 
es de todos, porque al final quienes realizan los trabajos de limpieza de las playas y 
del fondo marino son submarinistas, clubs náuticos, asociaciones ecologistas, pes-
cadores y ciudadanos voluntarios, básicamente.

Y por ello hemos planteado diferentes puntos en esta propuesta de resolución, 
todos dirigidos a garantizar que esa actuación de todos los actores implicados se 
realice para salvaguardar el medio ambiente y, en este caso en concreto, el litoral de 
esta comunidad autónoma.

Se nos han presentado varias enmiendas, de las cuales hemos aceptado la en-
mienda 1. Que, por, por cierto, hemos pasado un texto a los grupos donde hemos 
transcrito directamente lo que habíamos propuesto nosotros y no la enmienda acep-
tada, así que pedimos que se tenga en consideración que realmente el punto 1 sería 
la enmienda número 1, que sí que aceptamos.

Y, luego, hemos llegado a una transacción que, si bien elimina el redactado ori-
ginal de los puntos 2, 3 y 4, con el texto que hemos obtenido los recogemos todos 
ellos, y, además, ampliamos el requerimiento inicial. El punto 5 quedará exactamen-
te igual, que ahora se llamará número 3, después de la transacción. Y el número 6, 
que ahora será el número 4, será realizar, pues, una pequeña enmienda in voce. En 
el punto pedimos que se cree una aplicación, una app, de colaboración ciudadana 
para que puedan reportar incidencias en la limpieza de las aguas, pero creemos que 
sería más efectivo hacer uso de otra plataforma existente realizando una actualiza-
ción de la misma para contemplar los cambios que solicitamos en esta propuesta de 
resolución.

Así que el texto resultante quedaría, después de la enmienda in voce... (Veus de 
fons.) Exacto, sobre ese hacemos una enmienda in voce, porque no podíamos hacer 
una enmienda al uso, entonces la tenemos que hacer in voce.

(Pausa llarga.)

Mònica Palacín París

Jo, com que l’esmena era in voce, no tinc el contingut d’aquesta. Per tant, estem 
parlant d’una cosa que no sabem ben bé com acaba. Perquè per nosaltres la proposta 
inicial va ser retirar aquest punt –te’n recordes?–, entenent que ja existeix una app. 
Retirar un punt és diferent, no? (Veus de fons.) Ja. No, no. Ja ho sé, home. (Rialles.)

Alfonso Sánchez Fisac

Sí, sí. Visto que la manera formal de hacerlo sería a través de una enmienda que 
no se ha realizado en el periodo que tocaba, pues, retiraríamos el punto. Y no se 
preocupen, que ya vendremos en otra ocasión con una PR que incorpore este punto, 
¿no? (Veus de fons.) Retiramos el punto 6, que en el texto que os hemos dejado sería 
el punto 4, ¿eh?

El president

D’acord. Per pronunciar-se, doncs, sobre les esmenes té la paraula el Grup 
Republicà.
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Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Bé, ben bé que, al final, les propostes de resolució són 
vives fins a l’últim minut, i això és bo. Simplement, i d’una manera molt breu, per-
què, tal com queda... Agraïm moltíssim la feina del diputat proposant per acceptar 
aquestes esmenes. Tal com ha explicat ell, doncs, entenem que ja queda claríssim 
que la voluntat de tots és la de treballar per tenir un litoral..., un litoral que són més 
de vuit-cents quilòmetres de litoral català, on posem molt en valor la feina dels ajun-
taments i la feina, tal com diu també el diputat proposant, dels col·lectius que s’im-
pliquen en la neteja de les platges i de l’aigua.

Dir que per nosaltres determinar que la qualitat de l’aigua..., utilitzar només el 
fet de la bandera blava no és un element que sigui determinant, perquè inclús hi ha 
moltíssimes platges que decideixen no demanar la bandera blava. Recordem que la 
bandera blava ve atorgada per una empresa de caire privat, i, per tant, has de com-
plir uns requisits. I si tu vols mantenir una platja verge, sense dutxes i sense certs 
elements no te donaran mai la bandera blava; això no treu que segurament siguin 
platges amb una qualitat de l’aigua boníssima.

Per tant, l’element de la bandera blava és l’única cosa que a nosaltres ens distor-
siona, diguéssim, per tenir el criteri per la qualitat o no de les aigües.

A part d’això, com dic, doncs, votarem a favor de tota la PR.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Diputats, diputades, diputat Fisac... Bé, compartir la felicita-
ció a tots plegats per haver arribat a acords gairebé en tots els punts. Al primer d’ells 
vostès ens han acceptat la nostra esmena; al cinquè, que ara serà el tercer, nosaltres 
ja vam acceptar el seu text original, i els punts 2, 3 i 4 originals, doncs, s’han trans-
accionat en el que ara és el punt número 2.

Respecte al punt 6, que hi ha hagut aquesta petita polèmica, doncs, simplement 
dir que en el seu text original s’afirmava que s’havia de crear una app, i aquesta app, 
bé, vostè ja sap que existeix. A més a més, i només a títol d’informació, dir-los que, 
l’any passat, de l’1 de juny al 15 de setembre hi va haver un nombre d’accessos de 
més de 150.000, un increment d’un 53 per cent respecte a l’any anterior. Per tant, 
demostra que és una app que és molt benvinguda per la ciutadania, òbviament, que 
va a les platges.

I, així mateix, dir-li que ja existeix una aplicació informàtica creada per l’ACA que 
comunica amb els serveis municipals de salvament i socorrisme i que permet comu-
nicar ràpidament amb els ajuntaments sobre l’estat de les platges. Naturalment, tot 
es pot millorar, en tots els aspectes, i, particularment en la informàtica, sempre s’hi 
poden afegir noves pestanyes, sempre s’hi poden afegir noves dades, sempre s’hi pot 
afegir tot el que vostè cregui convenient –o qui sigui–, però ens sembla que aquesta 
app en aquests moments és una app excel·lent, com ens demostren les dades que jo 
li he comentat fa un moment.

I, ara, simplement una reflexió general per a la ciutadania que hipotèticament 
ens escolta: la qualitat de l’aigua s’avalua des del 1990 de forma periòdica i en un 
període no superior a quinze dies –bé, això potser pot semblar una mica contradic-
tori, perquè el període hauria de ser fix, però, bé, ja ens entenem– a les 236 zones 
de bany del país. Aquest fet ha generat un profund coneixement sobre la qualitat de 
les nostres aigües de bany, perquè en tenim una sèrie temporal, doncs, prou llarga: 
estem parlant ja de vint-i-nou anys.

Quins criteris s’han utilitzat? Doncs bé, els que existeixen a les directives euro-
pees, la qual cosa dona una gran seguretat sobre com s’avalua la qualitat de l’aigua. 
I de quina manera? Fent una gestió integral, fent que hi intervinguin els diferents 
agents implicats: ajuntaments costaners, equips tècnics i serveis municipals de sal-
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vament i socorrisme. En conseqüència, s’obté en una gran col·laboració amb totes 
les parts.

I respecte a l’altre tema, que també ens hi hem acabat posant d’acord –perquè, ar-
ran de que vostè retirés el sisè punt, ens hem posat d’acord en tota la PR–, amb rela-
ció al tema de les deixalles marines, doncs, simplement comentar-los que l’ACA ha 
fet diversos estudis amb participació del CSIC i les universitats –òbviament, no en 
tots els estudis, però en alguns d’ells– que han permès obtenir informació valuosa 
sobre les principals fonts d’origen i la dinàmica d’aquests sòlids en el litoral, afegint 
que això no és gens simple, com vostès poden comprendre.

Bé, dit això, doncs, votarem a favor de tots els punts d’aquesta PR.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula ara el Grup Parlamentari Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, per anunciar el nostre suport a les transaccions arribades.

El president

Perfecte.
Llavors, procedim a la votació. L’explico perquè no hi hagin confusions. Al pri-

mer punt han acceptat finalment l’esmena de Junts per Catalunya, i, per tant, el vot 
és a la primera esmena de Junts per Catalunya; el segon punt és la transacció que 
heu acordat, i, per tant, agrupa els punts 2, 3 i 4 de la vostra proposta de resolució; 
la tercera votació serà el punt que figura com a número 3 en la transacció, que és 
el número 5 de la proposta de resolució, i el punt 6 es retira, que era el punt 4 de la 
transacció.

Per tant, passem, doncs, a votació del punt primer.
Vots a favor? (Veus de fons.) D’acord, d’acord. (Veus de fons i rialles.) Podem fer 

votació conjunta de tots els punts, no? (Pausa.) Perfecte.
Vots a favor de la proposta de resolució?
S’aprova, doncs, per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
animalista Zoo XXI perquè informi sobre la iniciativa ciutadana que 
promou un canvi de model del Zoo de Barcelona

356-00461/12

Passem ara al punt 4 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
d’una representació de la plataforma animalista Zoo XXI, davant la Comissió de 
Medi Ambient, que han presentat diversos grups parlamentaris. N’hi ha algun que 
en vulgui fer una petita exposició? (Pausa.) Té la paraula.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. No, més que explicar, és simplement el fet aquest, com que 
vam presentar mesos enrere una proposta, que es va aprovar, de la compareixen-
ça del director del zoo, el que demanaríem és que a la propera Comissió de Medi 
Ambient es puguin substanciar les dues, perquè la temàtica és similar i complemen-
tària. Simplement seria això, com hem fet avui, amb diferents protagonistes vincu-
lats amb el tema de l’aigua. Simplement demanaríem això.

Gràcies.

El president

En prenem nota. Es pot aprovar la sol·licitud de compareixença per assentiment? 
(Pausa.) Perfecte.

Queda, doncs, aprovada per assentiment.
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Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de 
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, perquè informi sobre les notícies 
relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II

356-00464/12

I el punt 5, que és la sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, direc-
tor general de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi 
Ambient. Es pot aprovar per assentiment? (Pausa.)

Queda, doncs, aprovada també per assentiment.
Donat que no hi ha cap punt més de l’ordre del dia, donem per finalitzada la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i dos minuts.
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