
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre, per a informar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per 
a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre (decaiguda)
357-00477/11 4

Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de Saragossa i ex-
pert en economia de l’aigua, per a informar sobre el segrest dels sediments i les me-
sures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00476/11 4

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua per a informar 
sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural 
del delta de l’Ebre
357-00479/11  16

Compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre, per a informar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a res-
tablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00480/11  21

Compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma Campanya pels 
Sediments, per a informar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a 
restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00478/11 24

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · sèrie C · núm. 446

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió 13, dimecres 7 de juny de 2017

Presidència de l’I. Sr. Germà Bel Queralt



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 446
7 de juny de 2017

Sessió 13 de la CMAS  3 

Sessió 13 de la CMAS

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

tarda i sis minuts. Presideix Germà Bel Queralt, acompanyat del secretari, David Rodríguez 

i González. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria 

Rosell i Medall i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino 

i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. So-

cialista; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, pel 

G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el doctor en física de la Universitat de Saragossa Pedro 

Arrojo Agudo; el cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència Ca-

talana de l’Aigua, Antoni Munné Torras; el representant de la Plataforma Campanya pels 

Sediments Josep Bertomeu Fornos, i el representant de la Plataforma en Defensa de l’Ebre 

Manolo Tomàs Caubet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-

missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la immobilització dels sedi-

ments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre (tram. 357-00479/11). 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

2. Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de Saragossa i 

expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 

informar sobre el segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del 

delta de l’Ebre (tram. 357-00476/11). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Comparei-

xença.

3. Compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en Defensa de 

l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la immo-

bilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre 

(tram. 357-00480/11). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

4. Compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma Campanya pels 

Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la im-

mobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre 

(tram. 357-00478/11). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

5. Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació Hidro-

gràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 

la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de 

l’Ebre (tram. 357-00477/11). Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.

El president

Hola, bona tarda a tothom.
Ostres, quina sonoritat hi ha en esta sala, eh? Així que a això li diuen lo tanatori, 

los experts? Benvinguts al tanatori, que sembla que és lo nom que aquí es designa. 
(Veus de fons.) És lo que aquí diuen, i s’han de seguir los costums.

I el primer que volia fer avui, avui segur que no se m’oblida, és donar la benvin-
guda oficialment a tota la gent que mos acompanya de pràcticament totes les Ter-
res de l’Ebre, de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i de la plataforma Campa-
nya pels Sediments. Ho he dit bé? (Veus de fons.) I a part als compareixents, que a 
més els agraïm que hagin vingut a comparèixer. I bé, ja entendreu que venint de mi, 
doncs, és una benvinguda sentida i especial.

Dit això, la sessió l’ordenarem de la següent forma perquè sigui al més operativa 
possible. (Pausa.) Hola, Pedro. Buenas tardes y gracias. (Pausa.) La sessió l’orga-
nitzarem de la següent forma: aprofitant que tenim Pedro Arrojo en una videocon-
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ferència, lo primer que farem serà una part específicament dedicada a la intervenció 
de Pedro Arrojo, que li demanaria que fora entre deu i quinze minuts, i a continua-
ció d’esta presentació, per no tenir-lo a ell penjat de la càmera tota la tarda, o part de 
la tarda, passaré la paraula als portaveus dels diferents grups perquè facin les apre-
ciacions que considerin pertinents.

Una vegada s’hagi acabat la conversa amb Pedro Arrojo canviaríem, llavors, de 
punt i faríem intervencions consecutives dels tres ponents que mos acompanyen 
avui a part de Pedro Arrojo, que són, per l’ordre que intervindran, un representant 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, Antoni Munné; Manolo Tomàs, de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre, i Josep Bertomeu, de la plataforma Campanya pels Sediments. 
I quan ells hagin acabat les intervencions, que també els demanaré que siguin... 
–hola, diputat Terrades–, que també els demanaré que siguin entre deu i quinze mi-
nuts, llavors obriríem una altra vegada un segon torn, lo primer per a aquestes inter-
vencions, entre els diferents portaveus.

Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, per a informar sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de 
l’Ebre (decaiguda)

357-00477/11

I també havíem convocat un representant de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, però us hem inclòs a la carpeta de la comissió una carta que ens ha arribat 
de la Delegació del Govern explicant que per motius de forma en la petició no con-
sideren pertinent aquesta compareixença; per tant, us la passem per al vostre conei-
xement.

Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de 
Saragossa i expert en economia de l’aigua, per a informar sobre el 
segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural 
del delta de l’Ebre

357-00476/11

Sense més, una vegada més agraint a tothom la disponibilitat, jo el que faria és 
passar-li la paraula a Pedro Arrojo. Pedro, cuando quieras. Endavant.

Pedro Arrojo Agudo (doctor en física de la Universitat de Saragossa)

(El compareixent intervé mitjançant videoconferència. Per raons tècniques, no 
han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció de l’orador.) Pedir, como 
siempre que tengo que hablar allá, en Cataluña, o en este caso a través de la pantalla, 
disculpas porque sigo sin atreverme a parlar català. Pero lo entiendo muy bien y me 
encanta escucharlo, de manera que podré seguir la sesión sin ninguna dificultad. Si 
alguna vez no entiendo algo, ya lo preguntaré.

Bueno, en este tema lo que voy a empezar diciendo quizá ya sea de dominio 
general, pero hay que decirlo. Hemos entendido tradicionalmente los ríos como ca-
nales de agua, canales de H2O, de recursos, de recursos que se perdían en el mar, 
incluso en algunos documentos que hemos manejado con frecuencia en nuestro país 
también se hablaba de perder el agua en Portugal; se decía: «Antes de perder el agua 
en Portugal o en el mar», bla, bla, bla. Entonces, ese concepto del río como puro ca-
nal de recurso de agua que tiene que aprovecharse antes de perderse.

Bien, obviamente, eso ya no se considera así, ya es conocido y yo creo que, 
asumido cada vez más de forma clara, incluso por obligación legal, que los ríos no 
son canales de H2O, al igual que los bosques, suelo decir yo, no son almacenes de 
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madera. Tanto ríos como bosques son ecosistemas vivos y cualquier país civiliza-
do, democrático en el siglo xxi tiene como preocupación de sus políticas públicas 
gestionar los ríos y los bosques como ecosistemas vivos, de manera que podamos 
aprovechar, sin duda alguna, los recursos que nos proveen, ya sea madera, ya sea 
agua, pero sin romper la lógica de la vida. (Per raons tècniques, no han quedat en-
registrats alguns mots de la intervenció de l’orador.) Bien, yo creo que eso ya son 
verdades establecidas por ley, cada vez más entendidas, mejor entendidas por la Ad-
ministración, por la sociedad en su conjunto.

Quizá nos falta por ver y por entender bien a fondo, y es el sentido en gran medi-
da de esta sesión, entiendo yo, que el río tampoco es que sea simplemente agua que 
tiene que llegar al mar, sino por qué tiene que llegar al mar y qué llega al mar. Los 
ríos, repito, se han visto como canales de agua, pero en realidad representan canales 
donde se drena el agua de lluvia que llueve sobre la cuenca hidrográfica, pero hay no 
solo una corriente y un flujo de líquido, de agua, sino hay también un flujo sólido de 
sedimentos y hay un flujo también de nutrientes, de manera que la sostenibilidad 
de los ecosistemas costeros, fundamentalmente los deltas, también las playas, de-
penden sobremanera del flujo sólido que llega hasta la costa, y la pesca en el litoral 
depende sobremanera del flujo de nutrientes que aportan los ríos en sus corrientes, 
en su flujo hacia el mar.

Sobre todo, esto último, y no abundaremos a fondo en ello puesto que no es el 
tema central, pero ya he visto ahí que tenemos pescadores que conocen bien este 
tema. Digo, ese flujo de nutrientes es particularmente importante para las pesque-
rías en un mar como el mar Mediterráneo, que al ser un mar cerrado es un mar po-
bre en plancton, en el que el flujo, digamos, de nutrientes orgánicos que hacen los 
grandes ríos al Mediterráneo son vitales para las pesquerías; la sardina, el boquerón, 
las especies pelágicas y luego toda la cadena trófica que se deriva de ellas alevinan, 
ponen sus huevos en las desembocaduras de los grandes ríos mediterráneos cuan-
do el río baja potente en caudal y baja cargado, no solo con mucha agua, que es lo 
que vemos aparentemente, sino muchos sedimentos, de los que hablaremos, y una 
enorme cantidad de nutrientes continentales, que es de lo que se va a alimentar el 
alevín de la sardina.

Estas razones, el hecho de que tanto el agua, como los nutrientes, como los sedi-
mentos son fundamentales para la sostenibilidad de los ecosistemas que dependen 
de nuestros ríos es la razón que lleva a la Directiva marco de aguas, la ley que nos 
gobierna a nivel de toda Europa, a decir que, en definitiva, los ríos no son canales 
de agua que se pierden en el mar, sino que hay que gestionar los ecosistemas fluvia-
les desde la lógica de la cuenca hidrográfica, incluyendo en esa gestión territorial 
deltas, estuarios y ecosistemas litorales marinos. La razón es esta. Las playas, la 
arena de las playas que vemos, de esas playas turísticas que son, en gran medida, un 
motor económico para este país y para otros muchos, proceden en más del 90 por 
cien, en muchos casos dependiendo de tramos de costa y demás en el Mediterráneo 
en particular, de los flujos sólidos, de los flujos sedimentarios que al llegar al mar 
luego las corrientes litorales marinas los van repartiendo por la línea de costa y van 
alimentando esas playas.

Claro, la otra gran clave, y es a la que nos trae en gran medida, ese flujo sólido 
de sedimentos alimenta a los deltas. Los deltas son ecosistemas a modo de grandes 
esponjas de sedimentos que por su propio peso tienen una tendencia a irse com-
pactando y hundiendo. Es lo que se llama el fenómeno, a nivel global, de cualquier 
delta, de subsidencia de los deltas, de hundimiento natural. Lo que hace el río es 
aportar nuevos sedimentos, si fuera su dinámica natural, que tiende a equilibrar esa 
subsidencia natural a una situación de..., en un momento determinado es un equili-
brio dinámico y que llega a tener una situación estacionaria.

Bien, obviamente, en la medida en que hemos hecho grandes presas, sobre todo 
en los tramos finales de las cuencas fluviales, en nuestro caso Ribarroja, Mequi-
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nenza, ahí se colapsa más del 90, el 95 por cien de los flujos sólidos. ¿Eso qué sig-
nifica? Que esos flujos sólidos que alimentaban los deltas no solo los fertilizaban, 
también los fertilizaban, pero compensaban la subsidencia y alimentaban nuestras 
playas, esas playas turísticas que tanto necesitamos y apreciamos. Bueno, pues eso 
se colapsa, se colapsa en bastante más del 90 por cien y tenemos, por tanto, pro-
blemas que no son simplemente de cuánta agua llega al mar, de cuánta agua nos 
permite combatir eso que hemos hablado muchas veces de la cuña salina, que entra 
desde el mar por dentro del propio cauce del río, hasta Tortosa incluso, a sesenta ki-
lómetros de la línea de costa, y lo mismo en el subsuelo. Ese combatir la salinidad 
siempre lo hemos relacionado, y con razón, con el flujo de agua que conseguimos 
que llegue al mar y que llegue al delta.

Pero este otro debate que se ha abierto y que ya han venido los colectivos socia-
les del delta a plantearlo al Congreso de los Diputados en Madrid; me alegro que 
esté ahora allí el debate también, obviamente, pues esa es el otro gran componente, 
si cabe más importante que la salinidad, ¿no? De manera que ese proceso de subsi-
dencia se puede combatir si llega no solo agua, sino si llega agua cargada de sedi-
mentos. Si a esa subsidencia le añadimos el crecimiento paulatino pero inexorable 
del nivel del mar por el cambio climático y las fusiones polares, pues, nos encontra-
mos con que el delta está condenado a desaparecer en décadas si no conseguimos 
reequilibrar por lo menos una parte de esos sedimentos que lleguen hasta el propio 
delta.

Esto que aquí suena, por así decir, un tanto exótico, ¿no?, gestionar los sedimen-
tos en toda la cuenca para que lleguen tal y como en principio está establecido por 
el orden natural en ese proceso de erosión, transporte y aporte a las plataformas li-
torales marinas, eso que consideramos la gestión de los flujos sólidos, no solo de los 
flujos líquidos, es una novedad en nuestro país, no es una novedad en otros países. 
Estados Unidos, ya en los cuerpos de ingeniería civil, el Bureau of Reclamation del 
Corp of Engineers, tiene departamentos poderosos, a veces más ingenieros diseñan-
do la gestión de los flujos sólidos como diseñando la gestión de los flujos propia-
mente líquidos de las aguas. ¿Cómo? Bueno, hay muchas formas, ciertamente, y no 
es sencillo y supone también costes, pero supone sobre todo ahorrar enormes costes 
si tenemos en cuenta que vamos a alimentar lo que hoy nos estamos gastando en di-
nero en drenajes, en defensa de la arena, en espigones, en las playas o en lo que es la 
pervivencia de ecosistemas y territorios de vida y otra actividad como es el delta del 
Ebro. Claro que vamos a necesitar inversiones, pero los retornos que nos supone la 
sostenibilidad, integrando la gestión de los flujos sólidos, es sin duda, en un balance 
económico, mucho más que lo que nos va a costar.

Una de las claves de las que se ha empezado a hablar: que funcionen las com-
puertas de fondo en los embalses, porque a veces se han dejado colmatar. Eso es pe-
ligrosísimo para la pervivencia en situación de emergencia de la presa, pero, aunque 
arreglemos las compuertas de fondo, no es suficiente. Las compuertas de fondo, en 
un gran embalse como Mequinenza o Ribarroja, administran como mucho la flui-
dez, el paso de una parte de los flujos sólidos que se hayan almacenado cerca de la 
compuerta. Hace falta también otras infraestructuras, embalses en cabecera, en la 
parte alta de los embalses, que serían, por así decir, embalses de sedimentación con 
baipás; un baipás, un canal que evita el embalse y hace que cuando llega la riada se 
puedan evacuar los sedimentos acumulados en esa trampa sedimentaria, por ejem-
plo, quería decir anterior al gran embalse, y esa y otras técnicas que hay que mi-
rar cuando muestran qué expectativas tienen de movilización de sedimentos... (per 
raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’ora-
dor) ...realmente, vale la pena.

Pero hay toda una serie de técnicas que, en definitiva, permiten evitar, en parte 
por lo menos, la colmatación de los embalses que tanto tiempo, y tanto dinero, y 
tanto sacrificio nos ha costado, pero sobre todo va a permitir también hacer conti-
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nuo ese flujo sólido para que llegue a los deltas, para que llegue a las playas, para 
que llegue a los litorales marinos a cumplir sus funciones de sostenibilidad de esos 
ecosistemas deltaicos y costeros.

Esto es lo fundamental y yo creo que el que se haya aprobado una PNL en el 
Congreso de Madrid pidiendo, exigiendo ya que se hagan una serie de proyectos pi-
lotos en el Ebro. En particular, sería particularmente importante Ribarroja, porque 
Ribarroja es un embalse no muy grande que administra, por así decir, todo el caudal 
que viene del Segre-Cinca, que es un tercio de los flujos, pero también de los flujos 
sólidos, ¿no? Entonces, sería muy importante liderar como mínimo eso y ver lo que 
pasa. Un tercio de los flujos sólidos permitiría hacer una gestión potente de ese flujo 
de cara a la sostenibilidad del delta y de las playas del litoral catalán y valenciano.

Y nada más. Eso sería lo sustancial de lo que quería comunicarles. Quedo a su 
disposición.

El president

Moltes gràcies, Pedro, por tu amabilidad. I el que faríem ara seria obrir un torn 
per als diferents grups parlamentaris. I en primer lloc, tindrà la paraula per inter-
venir la diputada Marina Bravo, serà avui? (Veus de fons.) Del Grup de Ciutadans. 
Endavant, Marina.

Marina Bravo Sobrino

Bueno, muchas gracias, Pedro, por las aportaciones, que desde luego son muy 
interesantes. Ya habíamos leído, en realidad, gran parte de todo lo que hoy nos 
transmites. Vamos, personalmente, había leído algunos artículos y alguna docu-
mentación ya en esta línea. Y, bueno, sí creo que es muy importante sobre todo el 
cambio de filosofía, el cambio de mentalidad que adelantabas al principio, el dejar 
de pensar en el agua únicamente como un recurso que si llega al mar se pierde y 
pensar en todo el ecosistema que supone el río y todo lo que aporta más allá de esa 
agua. Y es un poco en la línea que van las directivas marco del agua, que hablan no 
solo de la calidad de esa agua, sino de todos los ecosistemas que allí viven y que de 
ello forman parte. 

Bueno, agradecer, igual que haré después, a continuación, a todas las personas 
que estáis dando voz a este problema. Sabemos que habéis estado algunos de vo-
sotros en el Congreso y que se ha comenzado a trabajar en ello y, desde luego, va a 
haber mucho más trabajo que hacer y tomamos buena nota de lo que aquí se dice.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada Bravo. I ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari So-
cialista, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Buenas tardes, Pedro Arrojo. Ha habido una parte del argu-
mento, aparte de que hemos seguido desde el inicio toda la Campanya pels Se-
diments y la propuesta no de ley que se ha presentado en el Congreso de los Dipu-
tados y que finalmente se aprobó, hay una parte del argumento que, desde nuestro 
punto de vista, es interesante, ¿no?, que es gestionar los sedimentos de la cuenca, los 
flujos sólidos del río desde el punto de vista de la preservación del sistema deltaico 
y del sistema costero. Lo intentaré relacionar también con el tercer informe de cam-
bio climático de Cataluña en la parte que afecta, o que nos afecta, en el tema que 
estamos tratando hoy, de los costes de adaptación. 

Porque tú planteabas... Es verdad que la gestión genera costes, pero habría que 
empezar a mentalizarse de que es, seguramente desde un punto de vista de sosteni-
bilidad económica, también es mejor gestionar estos sedimentos que no gestionar 
los costes de la adaptación al cambio climático con otro tipo de infraestructuras que 
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seguramente desde un punto de vista de ingeniería pura seguro que son más caros 
que gestionar correctamente toda la cuenca hidrográfica. 

Yo querría hacer una pregunta, que es una pregunta que es para ti, pero es gené-
rica al resto de miembros de la Mesa, que ya la daré por formulada y no iré mucho 
más allá en algunos planteamientos. Todos también somos conscientes de que hay 
algunos puntos de la cuenca hidrográfica del Ebro que tienen problemas de la ca-
lidad del agua, o que ha habido problemas de residuos determinados. No estoy ha-
blando de Flix solamente, sino que estoy hablando del Gállego, estoy hablando de 
otras partes del río, ¿eh? 

La pregunta concreta es: ¿se ha empezado a analizar o se ha empezado a carac-
terizar qué tipo de sedimentos tenemos en los embalses? ¿Hacer un desembalse ma-
sivo de estos sedimentos podría comportar riesgos? ¿Sí o no? Y, en todo caso, cuá-
les podrían ser las soluciones para actuar correctamente, desde este punto de vista. 

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Terrades. Ara té la paraula la diputada Grau..., Hortènsia, la 
diputada Hortènsia Grau, de Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, Germà. Hola, Pedro, gracias por la intervención. I benvinguts i benvin-
gudes, a tota la gent que ens acompanyeu de la Campanya pels Sediments, a tots els 
companys i les companyes que esteu per aquí detrás. Algunas preguntas que, bue-
no, para empezar, enlazando con lo que comentaba Jordi sobre qué estudios se han 
hecho, sí que sabemos que la CHE ha estado haciendo controles en algunos puntos, 
mayo del 2017, en algunas zonas, de metales pesados, etcétera. Entonces, era por si 
tenías también, como comentaba Jordi, más información sobre el tema. 

También otra pregunta era que hay gente que, para el tema de los sedimentos 
hay propuestas de soluciones técnicas diferentes. Por ejemplo, una de las soluciones 
técnicas, aparte de desembalsar y limpiar las colmataciones y hacer desembalses de 
sedimentos, había una propuesta de un posible canal lateral que desembalsara lo que 
son las aguas, ya que llevan los sedimentos, más turbias de Mequinenza y Ribarroja. 
Quería saber cuál era tu opinión respecto a esta posible solución técnica. 

También otra cuestión. Claro, a mí es que me cuesta mucho hablar de la campaña 
solo de sedimentos, como aislarlo –y, de hecho, tú lo planteabas en tu intervención– 
del resto del ecosistema del delta, ¿no? Porque el problema es que también, por 
ejemplo, tenemos el problema del caudal ambiental. Las noticias de este mes, 
por ejemplo, son terribles. Está bajando, se están dando caudales por debajo de no-
venta metros cúbicos/segundo. O sea, lo que en el anterior plan..., está por debajo 
de lo que estaba en el anterior plan hidrológico como caudal ambiental. Entonces, 
claro, creo que hablar de sedimentos sin hablar del tema del caudal, sin hablar de 
todo el plan de protección integral del delta, pues, creo que tendríamos que incor-
porarlo todo también. 

No sé si el plan anterior de protección integral del delta, aunque no hablaba, con-
cretamente, de los sedimentos, sí que ofrecía algunas pistas. Es por saber si... Claro, 
yo el documento que tengo del plan es el del 2010. Algunas cosas de este plan se han 
cumplido; otras, no. Otras, después de siete años, siguen sin cumplirse. No sé si es 
que necesitaríamos revisar todo este plan y actualizarlo, o qué pasa. 

También hay otra cuestión y es que en el plan que ha presentado el Govern de 
Cataluña, que presentó el conseller Rull ahora, hace poco, hay algunas soluciones, 
pero justamente no hay..., hay algún tipo de solución, pero no habla para nada ni del 
problema de Mequinenza y Ribarroja. Bueno, de Ribarroja, que es en concreto la 
que tenemos en territorio catalán. No sé si conoces el plan que ha hecho el Gobier-
no, este de 2,5 millones. 
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Y, por último, quería saber también, de la PNL que presentamos conjuntamente 
en el Congreso y que se aprobó, hay un punto de la PNL que habla de la revisión 
de concesiones, y quería saber si..., en principio, el punto cuarto hablaba de revisar las 
concesiones de las centrales hidroeléctricas de Mequinenza, Ribarroja y Flix; que-
ría, también, si tienes información, si os han dado un acuerdo de cumplimiento, 
cómo está el tema. Yo sé que en Aragón sí que se han empezado a revisar e inclu-
so a revertir alguna de las concesiones, pero me gustaría que nos comentaras cómo 
está el tema.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada Grau. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Sí; agradecer también al señor Arrojo su intervención. Y bien, 
ya se han dicho varias cosas, ¿no?, por parte de los diputados que me han precedido 
en la palabra, y cuestiones que ya le han planteado. Pero lo que queda claro es que, 
con su disertación, pues, queda evidenciado que tenemos un colapso, que tenemos 
un problema, y es que entre un 90, 95 por ciento de los flujos sólidos se quedan en 
Ribarroja, en Mequinenza, y que, bueno, esto genera una problemática, pues, que de 
alguna manera hay que solucionar y, por tanto, hay que gestionar estos sedimentos 
de toda una cuenca, ¿no? 

Aquí se ha preguntado sobre la PNL que se ha presentado en el Gobierno, des-
de el Congreso de los Diputados. Yo le quería preguntar también sobre el plan hi-
drológico aprobado, ¿no?, del distrito de cuenca fluvial de Cataluña por parte del 
Gobierno de España. A ver, un plan que se enmarca en la revisión de los planes 
hidrológicos del segundo ciclo de planificación y que se van a destinar creo que son 
casi 1.000 millones de euros. En esta partida, ¿usted sabe si hay algún tipo de pro-
yecto para que se puedan gestionar estos sedimentos en la cuenca del delta?

Y, bueno, muchas gracias por su intervención.

El president

Gràcies, diputada Xandri. Ara, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular, té la 
paraula el diputat Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, president. Agradecer al compareciente las explicaciones que ha 
dado. He llegado tarde y solo he podido escuchar la segunda parte de su interven-
ción y creo que ha dejado meridianamente claro la importancia que tiene la movili-
zación de los sedimentos para garantizar el estado ya no solo ecológico, sino físico, 
del sustento físico del ecosistema deltaico y de la plataforma deltaica. Y más allá de 
los valores naturales que estos sedimentos puedan garantizar o sustentar, pues, bá-
sicamente lo que vienen a garantizar es la existencia misma del delta. 

Solo quería hacerle una pregunta concreta. Ya que usted está también en el Con-
greso de los Diputados, el 14 de febrero se aprobó no sé si era una proposición no 
de ley, pero entre los diferentes puntos que incluía esta propuesta era la realización 
del plan de gestión integral de sedimentos de la cuenca del Ebro. Si ustedes saben, 
como diputados, si el Gobierno español está trabajando en este plan. Porque la pro-
puesta planteaba que se debería de elaborar durante este año 2017 y, como estamos 
ya a mitad, pues, saber si se ha empezado ya a trabajar, después de cuatro meses de 
haberlo aprobado. 

Y es interesante conocerlo, porque como usted sabe, pues, también en Cataluña 
estamos en un proceso de intentar avanzar hacia la constitución de una repúbli-
ca y en este sentido, también, la propuesta de resolución que algunos grupos de esta 
cámara hemos registrado en esta misma comisión plantea también una serie de 
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acciones de tipo científico, legislativo y jurídico para empezar a trabajar desde Ca-
taluña en poder garantizar la movilización de esos sedimentos. Es decir, si el Estado 
omite sus funciones y desaparece del mapa, como en muchos aspectos en Cataluña 
ya parece que ya ha empezado a hacer desde hace tiempo, pues, nosotros vamos 
a emprender, o al menos desde el Parlamento instaremos a que el Gobierno empren-
da una serie de acciones para garantizar, empezar a garantizar la movilización de 
los sedimentos. 

Entendemos que es una cuestión que no será de un día para otro, de la misma 
forma que se han estado sedimentando en el fondo de los pantanos, pues, segura-
mente vamos a tardar un cierto tiempo a poder movilizarlos, al menos en una can-
tidad importante. Se han empezado a hacer ya algunas acciones, que supongo que 
el representante de la Agencia Catalana del Agua nos informará de algunas de estas 
acciones que se han empezado a hacer. Pero, en cualquier caso, es decir, si el Esta-
do no anda ya andaremos nosotros, ¿no?, y en este sentido, aun así, es importante 
conocer el estado de trabajos por parte del Gobierno, y si usted nos podría informar 
de esto.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Saladié. Pel moviment de dits veig que serà la diputada Roigé, 
de Junts pel Sí, que tindrà ara la paraula.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. Saludar també, en primer lloc, a tots els compareixents, tam-
bé a la resta d’acompanyants que avui ens estan aquí acompanyant, al Parlament, 
molts d’ells també procedents del meu territori, fet que també s’agraeix, de tant en 
tant, aquí, al Parlament. Y agradecer también la intervención del doctor y diputado 
Pedro Arrojo. 

Evidentment compartim el que alguns ens veniu a exposar, en tant que vam 
signar aquesta proposta de resolució, vam participar de la compareixença que vau 
fer en el seu moment aquí, al Parlament, presentant aquesta proposta de resolució 
i aquesta campanya per tal de poder fer aquesta aportació de sediments, tant aquí, 
a nivell de Parlament, com també a Madrid, des dels diferents grups parlamentaris 
que representem, i, per tant, compartim la voluntat de recuperar el territori que el 
mar se’ns ha anat menjant i que ha anat guanyant any rere any, i que quan parlem 
amb la gent que viu o que ha viscut al delta ens expliquen, per exemple, ma mare va 
viure de petita a l’illa de Buda, i, per tant, ens expliquen –i els que avui compareixe-
ran ens explicaran exemples d’això– el mar on arribava i fins on arribava la terra, i, 
per tant, fins on podies anar caminant, i que avui aquest territori s’ha perdut perquè 
el mar se l’ha anat menjant.

I, per tant, ens trobem en aquesta situació, por no hablar también de –ya dirigido 
al señor Arrojo– lo que se ha expuesto respecto al caudal ecológico, a la situación 
que nos encontramos respecto al río, ya en tramo final, pero los datos que tenemos 
en Tortosa, por ejemplo, que a día de hoy el caudal es absolutamente bajo, y nada 
que ver con lo que habíamos tenido en años anteriores. Incluso yo tenía ciertas es-
peranzas en la primavera, que al final no ha sido así y el caudal a día de hoy está 
relativamente muy bajo.

Por no coincidir con algunas de las preguntas, que coincidimos algunos, voy 
más ya a otras preguntas diferentes de los portavoces que me han precedido. Ha ex-
plicado qué sucede con los sedimentos en Ribarroja, pero sí que le pediría que nos 
explicara qué costes cree usted, ambientales, sociales, puede ocasionar el hecho de 
no actuar en esta gestión de sedimentos de los embalses hasta llegar al mar, y tam-
bién si hay estudios hechos al respecto que nos puedan indicar qué sucedería en ni-
vel..., nos ha hablado de la parte económica, nos ha hablado de las inversiones que 
se tendrían que hacer o que se están haciendo en determinados..., para evitar esta 
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regresión, pero que, en todo caso, qué sucedería si no se produjera esta aportación 
de sedimentos.

También, si nos pudiera explicar algún ejemplo que nos podría servir para deter-
minar qué nos puede suceder desde el delta, río arriba, hasta Tortosa, hasta la parte 
de la comarca del Baix Ebre, la parte alta de la comarca del Baix Ebre, en caso de 
no producirse esta aportación de sedimentos y qué situación cree usted que provoca-
ría a corto, medio y largo plazo, porque seguramente será muy diferente la situación 
que nos vamos encontrando a lo largo de los años.

También, por otra parte, como miembro de la Fundación Nueva Cultura del 
Agua, nos interesaría saber si se conocen ejemplos y nos los puede indicar o expli-
car, en otros sitios del Estado español o quizás en otros países, que permitan apos-
tar por una gestión eficiente de sedimentos y que nos puedan servir como ejemplo 
de mantener un territorio, de mantener un delta y que, por tanto, podríamos tam-
bién tomarlos de ejemplo a la hora de poder explicar esta situación y darle más ve-
racidad.

Y, por último, también preguntarle su opinión respecto al proyecto Life, proyec-
to liderado por el Departament de Territori, por el Govern de la Generalitat, con el 
IRTA, la ACA, la Oficina del Canvi Climàtic, el Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, un proyecto que ha supuesto la inyección, como sabe, de sedimentos ya 
en el río, que la última fue en el mes de mayo en Benifallet, en la comarca del Baix 
Ebre, pero en la parte alta, no en la parte baja, y que supone también aportar estos 
sedimentos con el objetivo de evitar esta regresión. También desde su experiencia y 
desde su conocimiento, ¿qué nos puede opinar respecto a este proyecto?

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Roigé. Pedro, cuando quieras, el siguiente turno de in-
tervención, para las cosas que te han comentado o preguntado. Gracias.

Pedro Arrojo Agudo

Gracias. Bueno, hay un debate propiamente que es el de motivos económicos... 
(per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’ora-
dor) ...la propuesta y, por otro lado, qué balance de costes, de administraciones que 
tendría el gestionar una parte, al menos, si no toda, de los sedimentos de la cuen-
ca, y qué beneficios económicos tendría. Yo no conozco... (per raons tècniques, no 
ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) ...que nos permita hacer 
ese balance, pero... (per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la in-
tervenció de l’orador) ...sin duda una integración significativa. Luego voy a ponerle 
a colación, más por problemas de calidad, que también ha salido en las preguntas. 
(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’ora-
dor.) ...que podemos tener en esta materia, pero sin duda alguna una intervención 
significativa daría un balance económico global positivo. Y yo les digo solo un 
ejemplo que lo van a poder comprobar, si ponen un poquitín de atención... (per 
raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) 
...a lo largo del invierno.

Cada invierno mediterráneo... (per raons tècniques, no ha quedat enregistrada 
part de la intervenció de l’orador) ...fuerte tormenta... (per raons tècniques, no ha 
quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) ...y alguna playa turística, 
sea Sitges, sea la que sea, de repente, el mar se lleva la arena, y aparecen las rocas... 
(per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador)... 
Telecinco, Antena 3, Televisión Española o la cadena..., la que sea... (per raons tèc-
niques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) ...que cuando 
ocurre eso le hacen una entrevista a la señora de turno que suele decir, en algunas 
ocasiones... (per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció 
de l’orador) ...se ha llevado la arena: «Es que ahora el mar no nos la devuelve.» Si 
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el periodista en ese momento siguiera un poquito más, le diría: «¿Cómo?, ¿cómo? 
¿Qué dijo? ¿Qué no nos la devuelve? ¿Quiere decir que antes se la devolvía?» Y la 
señora diría: «Sí, hijo mío, antes el mar nos traía arena, y ahora el mar no nos trae 
arena.»

Cuando estamos hablando de las playas turísticas... (per raons tècniques, no ha 
quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) ...desde el papel, digamos, 
motor de economía en toda España, en todo el Estado español, en todo el mundo, de 
este tipo de playas. Bueno, pues hoy esa labor la tenemos que hacer con espigones 
que funcionan medio bien, medio mal. (Per raons tècniques, no ha quedat enregis-
trada part de la intervenció de l’orador.) ...se retiene, pero la mayor parte de la are-
na, la mayor parte de los sedimentos se han quedado en las trampas sedimentarias 
que son los embalses. El delta mismo: ahí está la gente del delta, lo va a explicar, es 
su vida, es su producción, etcétera, etcétera. De manera que, a lo largo de décadas, 
porque es un proceso que tiene un fondo de décadas, podríamos hacer como se hace 
con los embalses, una amortización a cincuenta, sesenta años, a ver qué ha pasado, 
qué costes tendremos que aportar y qué beneficio nos produciría. Yo no tengo nin-
guna duda que el balance sería positivo, pero no conozco ningún estudio que me 
permita ahora citarlo y cuantificarlo. 

Sí tenemos una restricción muy importante por la propia historia que hemos te-
nido en nuestros embalses, y es las contaminaciones que se almacenan a lo largo 
de toda la historia de un embalse, en los fondos de los embalses. Por ejemplo, si a 
mí me dijeran: «Mire, vamos a dragar y a sondar sedimentos del fondo de Mequi-
nenza, pongamos por caso.» Yo de entrada diría que de ninguna manera. Eso es un 
cementerio, si se hace un estudio de los sedimentos que hay en Mequinenza, que 
viene toda la cuenca salvo el Segre-Cinca, ahí podemos tener desde fugas no confe-
sas, inconfesas, que haya podido haber en la central de Garoña, pongamos por caso; 
vertidos ilegales o consentidos, todo tipo de contaminantes van a estar allí, en esa 
especie de cementerio de metros de sedimentos, que es como un cementerio que no 
tenemos que mover. Eso no lo podemos mover por la cuenca del Ebro.

Depende de cuál sea el embalse hay que mirar qué flujos ha recibido ese embalse 
y tenemos idea de qué sedimentos tendremos. Hay algunos que ya solo con saber lo 
que hay aguas arriba podemos afirmar «no toquemos ese fondo de embalse». Aho-
ra, en otros habrá dudas, habría que hacer estudios y ver qué tenemos ahí, porque 
eso no es conocido. En otros, y el caso de Ribarroja es el que da un perfil más po-
sitivo porque el Segre y el Cinca no es una cuenca de la que podamos esperar que 
haya habido contaminaciones tóxicas significativas desde... (per raons tècniques, no 
ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador) ...pero, bueno, habría que 
mirarlo para saber si en algún momento de liberan caudales sólidos desde ese em-
balse, qué es lo que va venir.

También se pueden dejar los caudales sólidos que hay y trabajar con los que vie-
nen, con los que están viniendo, que era lo que decían en un momento determinado. 
Yo sí que lo he explicado un poquitín por encima, pero esos canales de bypass en 
un momento determinado lo que se suele hacer en Estados Unidos es hacer como 
una especie de presa en la cabecera, al final, aguas arriba de la gran presa, en este 
caso Ribarroja, y en esa represa anterior, digamos, se sedimentaría en primera ins-
tancia los elementos que van llegando, de manera que cuando llegue una corriente 
poderosa, una crecida, es el momento que se abre el bypass, se abre ese canal lateral 
que bordea el gran embalse y es liberado todo este flujo, de lo que viene –de lo que 
viene–, la carga sedimentaria por esa crecida, más la carga sedimentaria que se hay 
almacenado en esta trampa sedimentaria.

Bueno, hay tecnologías de ese tipo que hay que mirar en cada geografía en cada 
orografía concreta de embalse cuánto cuesta hacer ese canal, cuánto cuesta hacer 
esa presa de la parte alta. (Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la 
intervenció de l’orador.) Pero, en definitiva, lo que son sedimentos ya realizados en 
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algunos casos podrán liberarse y deberían gestionarse para evacuarlos; en otros es 
mejor no tocarlos, son cementerios contaminantes, que si los liberáramos generaría-
mos unos impactos ecológicos probablemente no solo en el cauce fluvial, sino pro-
bablemente también en los litorales, y, por tanto, ahí tenemos una restricción fruto 
de nuestra irresponsabilidad histórica en materia de vertidos, contaminantes, sobre 
todo vertidos tóxicos que no son biodegradables, ¿no?

Respecto a lo que se me dice de los caudales ecológicos, medioambientales, en 
efecto, cuando se habla de flujos sólidos, de gestionar flujos sólidos, yo siempre he 
advertido... Claro, ¿para qué necesitamos caudales ecológicos? Pues para una se-
rie de funciones. La primera que siempre se cita o se piensa es la biodiversidad, que 
haya suficiente caudal en cada tramo de cualquier río, vamos, de cualquier río, sea 
de cabecera, sea curso medio, para que la flora y la fauna que tienen que vivir en 
esas zonas puedan vivir. Pero la primera es la biodiversidad. Sin embargo, luego, 
si añadimos: «No, no, también hay una función fluvial de transporte de sedimentos 
hasta su destino en costa», claro, pues van a ser..., de una manera natural serían los 
flujos naturales que hacen esa función; si tenemos los flujos controlados, pues, ten-
dremos que destinar parte de los flujos a que generen ese transporte, de manera que 
si, por ejemplo, ahora que no estamos haciendo gestión de flujos sólidos viene una 
riada, la intentamos almacenar entera, que el caudal, el embalse está más bajo, oye, 
cuanto más captemos de esa crecida, mejor.

Sin embargo, si tenemos una obligación también de evacuar sedimentos, aparte 
de la que se valore como necesaria, se empleará justamente una parte de esa crecida, 
más allá de que podamos o no almacenarla, se empleará para evacuar y transpor-
tar aguas abajo esos sedimentos. ¿Eso qué significa? Que los cálculos que por ahora 
hemos hecho de caudales ambientales..., por cierto, en el nuevo plan hidrológico de 
la cuenca del Ebro, que me preguntaban, pues, no se aborda, es un tema que se ha 
eludido, Europa ya nos ha llamado la atención sobre esta cuestión, ¿no?, se sigue elu-
diendo en el 90 por cien de las masas de agua del Ebro, determinar qué caudales te-
nemos que respetar para funciones ambientales y ecológicas; bueno, pues, si no se ha 
hecho con lo clásico, con la biodiversidad, con los caudales mínimos para que peces 
u otras especies vivan adecuadamente, pues, imagínense, no se ha hecho, obviamen-
te, lo que se refiere a esa nueva función que estamos proponiendo, que en Estados 
Unidos hace mucho tiempo que ya se hace, que es la gestión de los flujos sólidos. 

Luego, con toda probabilidad el día que hagamos, que cumplamos la directiva 
europea en toda su integridad y hagamos cálculos reales, pero no solo para el del-
ta, delante de la virgen del Pilar, aquí en Zaragoza, en el río Gállego, en el Aragón, 
en cualquier otro tramo de río del Ebro o de otro río, sea el Llobregat, sea el Besòs, 
bueno, pues, nos va a salir que tenemos que dedicar mucha más agua a preservar la 
vida y las funciones ecosistémicas del río, tenemos que reservar mucho más caudal 
ecológico del que estamos reservando. Tenemos que hacer una transición a esa nue-
va legalidad, que es la que está vigente.

Respecto a la revisión de concesiones hidroeléctricas, pues, es la misma línea 
de lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos repartidas ya concesiones en más de lo 
que deberíamos, de manera que en el futuro tendremos que restringir ese, digamos, 
esa visión utilitarista del río para que el río pueda cumplir estas otras funciones que 
hemos descuidado, como la preservación del delta, la preservación de las playas, el 
buen estado ecológico de las calidades del agua, de la capacidad regenerativa de los 
ecosistemas, etcétera, pero, claro, cuando tenemos que hacer eso de revisar, por-
que de repente la directiva marco nos ha impuesto, con todo sentido común, nuevas 
funciones, nuevas obligaciones ambientales, pues, de algún sitio hay que sacarlo, 
pues, habrá que reducir algo los caudales dedicados al regadío; pues, habrá que re-
dimensionar las concesiones hidroeléctricas, que hoy son las que son, pero que en 
el futuro, con esta nueva misión de respetar los caudales en sus distintas funciones, 
incluida por ejemplo la de arrastrar los sedimentos.
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Imaginemos Ribarroja: todo lo que llega lo intento turbinar. Digo: «No, no, mire, 
ahora una parte de esto que llega va a ir por el bypass y no le vamos a meter...» No 
tiene una turbina, a lo mejor, el bypass», ¿no? Bueno, pues, no, eso no lo podrá usted 
turbinar, ¿eh?, pues, a lo mejor habrá que revisar la concesión para que en los flujos 
previstos esta nueva función que le vamos a dar al río, que le vamos a dar a los cau-
dales, pueda respetarse por encima o revisando los compromisos que anteriormente 
teníamos para los diversos usos, incluido el hidroeléctrico.

En lo que dice de Aragón de que estamos revisando, no estamos revisando en 
Aragón. Lo que se ha hecho en Aragón, como está pasando en media España, 
es que se están agotando los periodos de vigencia de las concesiones hidroeléctricas, 
que se hicieron hace sesenta, setenta años, los que sean, ¿no?, y, por tanto, ahora el 
Estado puede rescatar esas concesiones hidroeléctricas y quedárselas, administrar-
las desde entidades comarcales con los ayuntamientos o con las comunidades 
autónomas o readjudicarlas a las mismas empresas. Algunos estamos reivindicando 
que es la ocasión, que las empresas han amortizado esas inversiones, han tenido 
beneficios impresionantes; es tiempo a lo mejor de rescatar, por ley y sin ninguna in-
demnización, esas concesiones hidroeléctricas, y tener una capacidad pública de 
generación hidroeléctrica en manos de la función pública y también en beneficio 
de esos ayuntamientos, de esos territorios que en su día quedaron afectados. Pero es 
otra cuestión. Este es otro tema; es la caducidad que se produce, muy generalizada, 
en muchas partes del Estado, de concesiones hidroeléctricas anteriores.

Respecto al plan hidrológico vigente del Ebro, que yo sepa no hay ninguna pre-
visión todavía, desgraciadamente, de hacer estos estudios o de poner en marcha lo 
que se ha pedido en esa PNL que se aprobó en el Congreso, un estudio que empiece 
a evaluar lo que sería la gestión de cuenca, a nivel de cuenca, de los caudales sóli-
dos. No hay consignación presupuestaria; los presupuestos que recién hemos apro-
bado no me atrevo a decirlo con absoluta seguridad, porque al segundo día murió la 
madre de mi mujer, que era mi segunda madre, y tuve que venirme para Zaragoza 
corriendo y no vi el resultado final. Pero a la vista de que estaban siendo rechazadas 
todas las enmiendas que se habían planteado por parte de todos los partidos que no 
fueran los que habían acordado ya el acuerdo con el Gobierno, pues, las enmiendas 
que teníamos planteadas con una transaccional general de todos los grupos salvo el 
propio Gobierno, que yo sepa, respecto a dotar presupuestariamente eso que había-
mos hablado en la PNL, pues me temo –me temo– que sería rechazado como todas 
las demás enmiendas.

De todas maneras, el debate tan apenas acaba de empezar. Yo me sorprendí gra-
tamente en el Congreso de que partidos que hasta ese momento no habían tenido 
una actitud sensible, o simplemente no eran conscientes, entiendo yo, de la enverga-
dura de este tipo de problemática, después de haber rechazado algunas otras PNL 
en esa dirección, en la última fue aprobada, ¿no? Y entonces a mí eso me da un halo 
de esperanza de que este problema que llevamos repitiendo mucho tiempo, digamos, 
desde la cultura del agua, de los movimientos sociales, desde la plataforma del Ebro, 
pues, empieza a calar con el apoyo general de la comunidad científica, ¿no? Enton-
ces, yo me alegro de que ustedes también lo estén haciendo desde el Parlament de 
Catalunya, y animarles a que sigan adelante.

Respecto a lo del Life y el trabajo del IRTA, que es excelente en el delta, no lo 
estoy siguiendo de cerca, pero tienen ustedes ahí personas que lo siguen, y a los que 
les van a preguntar y les van a dar respuestas con mucho más conocimiento de causa 
del que yo les pueda ofrecer.

El president

Muchas gracias, Pedro. Faríem, ara, si és necessari, una nova ronda per part dels 
portaveus, que sembla ser que no és necessària. 
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Entonces, Pedro, te agradecemos mucho tu intervención; sabemos que esto de 
los medios audiovisuales distorsiona un poco, pero ha sido la solución práctica 
que hemos encontrado. Y, bueno, yo creo que seguiremos en contacto por estas 
cosas o por otras cosas para las que también eres un referente para muchos de 
nosotros.

Muchas gracias y un abrazo.

Pedro Arrojo Agudo

Muchas gracias, es un honor estar con ustedes.
Muchas gracias. Hasta la próxima.

El president

Adeu, bona tarda. (Pausa.)
Ara, sense més interrupció, començaríem la segona part de les compareixences. 

La planificació inicial que teníem era la de fer les tres següents presentacions o in-
tervencions seguides, i després de les tres obrirem un únic primer torn d’interven-
cions per part dels portaveus dels grups parlamentaris. Tal com ha fet Pedro Arro-
jo, pregaria als compareixents que intentessin limitar a entre deu i quinze minuts 
la primera intervenció, com preveu el Reglament.

I, sense més dilació, li passo la paraula a...

La gestora

Perdona, president, perdona, però necessiten un parell de minuts per fer el canvi 
de connexió. Ara baixem... Res...

El president

Sí? I no podem començar tal com estem?

La gestora

Sí, però el que no pot fer la presentació, que el senyor Munné...

El president

Ah.

La gestora

...ve amb la presentació. Per això...

El president

Sí, si és un parell de minuts, pot fer la introducció, sí. Després ja... A més ja 
diuen allò, que per deu o quinze minuts la presentació a vegades... Sí? És lo que pas-
sa, dels deu, quinze minuts en la comunicació les presentacions acaben gastant mitja 
hora. Però, bé, jo com que estic segur que després podrem fer el catch up, podrem 
allargar la presentació, si vols, o... (Veus de fons.) Voleu començar algú de vosaltres 
dos, Bertomeu o... Com vulgueu. No sé si..., o bé. Ja està, és igual, va. Relax, relax. 
Quedem bé. (Veus de fons.)

Bé, si jo tingués molt a dir començaria jo, però d’aquest tema tampoc tinc una 
opinió, diguem-ne, tan traçada. Per tant...

(Pausa.)
Este parèntesi... Mentre estos dos minuts que heu... Necessita realment anar al 

principi, a línia de presentació powerpoint, o pots incorporar-lo després?

El cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (Antoni Munné Torras)

Bé, és que teníem gràfics que són molt aclaridors.

El president

I ja d’entrada? Doncs, llavors, mos esperem un moment i ja està. (Veus de fons.) 
Sí. Dolors? Estaràs en contacte (veus de fons) –està molt bé, lo palau és gran, sí– 



DSPC-C 446
7 de juny de 2017

Sessió 13 de la CMAS  16

amb el senyor compareixent per la presentació que ha portat si me la pot passar, per 
posar-la a disposició dels portaveus. Ja ho tens? Fantàstic. Una eficiència...

Ja la tenim, Hortènsia. 

Hortènsia Grau Juan

Sí?

El president

Sí.
(Pausa.)
Bé, fem un recés de cinc minuts. Qui vulgui sortir, que surti, i fins d’aquí a cinc 

minuts no començarem.

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

tre i tres minuts.

El president

Molt bé. Han passat los cinc minuts, i més, que havien fet de recés. Ara ficarem 
una mica d’aire condicionat, si no lo del tanatori serà real i literal, amb el pas que 
anem. I començarem ara este segon slot de compareixences.

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a informar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a 
restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre

357-00479/11 

En primer lloc, per tant, tindrà la paraula el senyor Munné, de l’Agència Catala-
na de l’Aigua. I endavant. El que he dit, entre deu i quinze minuts, i després ja tin-
dreu també temps d’estendre aquelles qüestions que els portaveus hagin considerat 
més interessants o necessiten més extensió o informació.

Endavant.

El cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència 
Catalana de l’Aigua

Bé, gràcies, president, i bona tarda a tothom, i als grups parlamentaris i també al 
públic que ha vingut fins aquí. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé, a mi m’han demanat que els expliqui una mica els treballs que estem rea-
litzant des de l’Agència Catalana de l’Aigua en el tema del transport de sediments 
al tram final del riu Ebre, i una mica com estem enfocant aquests treballs i les pos-
sibles solucions que podria haver-hi o que estem analitzant. Evidentment, com bé 
coneixen, nosaltres no tenim la competència plena en la part de la conca de l’Ebre. 
Segons la Llei d’aigües, al ser una conca intercomunitària, la competència és de 
l’Estat, en aquest sentit, a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, però sí 
que és cert que, com a Govern de la Generalitat de Catalunya, tenim transferides 
competències, algunes d’elles en tema de policia d’aigües, per exemple, amb la qual 
cosa, doncs, l’Agència Catalana de l’Aigua, en virtut d’aquestes competències, ela-
bora els treballs, aquests treballs de coneixement del territori i de la problemàtica, 
que convenientment traslladem a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre perquè els 
tingui en consideració.

Bé, el que els explicaré avui bàsicament són aquests tres punts. Serà ràpid, deu, 
quinze minuts, que són els que m’han donat. Primer una mica..., un primer apunt de 
l’estat actual, l’estat actual i el dèficit de sediments que tenim. Al segon punt entraré 
una mica, els explicaré breument el Life, aquest, Ebro Admiclim, que estem duent 
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a terme, de cara, diguem-ne, a incrementar aquest coneixement per poder buscar 
solucions òptimes en el futur, de transport de sediments al tram final de l’Ebre. I, fi-
nalment, aquest punt 3 que hem posat aquí, «accions de futur», que suposo que és el 
motiu d’aquesta comissió parlamentària, és poder analitzar en el futur quins serien 
els passos a seguir, no? Llavors, apuntem algunes direccions que, evidentment, s’han 
de desenvolupar en el futur.

El tema de l’estat actual, això se n’ha parlat bastant, i els mostro aquí aques-
ta gràfica, que és bastant, bé, reveladora, que és de Palanques i Guillén; aquests 
són dos científics, treballen a l’Institut de Ciències del Mar. Això és un treball de 
l’any 98, que van recopilar dades històriques de cabals i de sediments, ja des de prin-
cipis del segle passat. Aquí veuen les dades de 1910, alguns registres que hi havia 
llavors i que ara han pogut aconseguir. Llavors es parlava o s’havia mesurat cap al 
baix, al tram final de l’Ebre, doncs, aportava de l’ordre de 16 milions de tones de 
sediments; això estem parlant de principis del segle xix..., ai, segle xx, perdó. 

Però ja, després, ja als anys trenta, i sobretot ja a partir de la construcció de la 
majoria d’embassaments, a la dècada dels cinquanta, dels seixanta, doncs, aquesta 
aportació de sediments va caure a l’ordre de 2 milions de tones de transport de 
sediments al tram final de l’Ebre, i ja més recentment, a finals d’aquest segle xx, 
principis de segle xxi, estem parlant de l’ordre de 100.000, 200.000 tones de sedi-
ments, les que arriben al tram final de l’Ebre, eh? Vegin que hi ha hagut una cai-
guda de les aportacions inicials, que s’havien mesurat de l’ordre dels 16 milions 
de tones; aquí, als anys cinquanta i seixanta, ja parlem de 2 milions de tones, i ara 
estem parlant de 200.000 tones, eh? Estem parlant d’un 20 per cent del que hi ha-
via a principis del segle xx o un 10 per cent del que arribaria a mitjans del segle 
passat, eh?

I evidentment, també hi ha un decreixement en els cabals i les aportacions. Va 
lligat. Als cabals sòlids i cabals líquids hi ha un decreixement; en part, l’increment 
dels usos, la conca; en part, diguem-ne, aquest decreixement de sòlids, la construc-
ció d’embassaments i aquest efecte trampa que tenen els embassaments, però també 
en part –i aquí també s’ha de dir– pel tema dels canvis d’usos, eh? Evidentment, la 
reforestació de la conca ha fet, d’una part, que hi hagi una major evapotranspiració 
de l’aigua; hi ha una reducció de les aportacions d’aigua, que una petita part –i re-
coneguda per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre–, amb uns quatre mil hectò-
metres cúbics d’aigua l’any, es deu a aquest increment de canvis d’usos de la conca. 
I després també aquesta reducció en el transport de sediments, hi ha una part que és 
deguda a aquests canvis d’usos del sòl, eh?, diguem-ne, de la vegetació però també 
una gran part sobretot al tema de la trampa dels embassaments. 

Als treballs que hem dut a terme l’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració 
amb l’IRTA, doncs, ens corroborem en això. Nosaltres hem fet diversos estudis, so-
bretot quan hi han pics de crescuda. Aquí poden veure, en aquest gràfic, el blau és 
un pic de cabal, eh? Passem de cent metres cúbics/segon fins, en aquest cas, a dos 
mil metres cúbics/segon, pràcticament. I aquí, la ratlla vermella, veuen el que és la 
concentració de sòlids. Veuen que automàticament, a la que incrementa el cabal, co-
mencem a arrossegar sòlids i comencem a transportar. Això ho hem analitzat diver-
ses vegades, tenim diversos episodis d’aquests monitoritzats; això, quan hi ha una 
crescuda, doncs, es va al riu, es treuen dades, es treuen anàlisis, mostres, s’analitzen 
i tenim diversos casos d’aquests, on podem caracteritzar aquest transport de sedi-
ments. Aquest cas és al maig de 2008, una aportació que en el seu conjunt de 
cabal va equivaldre a 2.000 hectòmetres cúbics d’aigua i va transportar el riu 75.000 
tones. És a dir, en 2.000 hectòmetres cúbics d’aigua, que equivalen més o menys al 
10 o 20 per cent del que baixa a l’Ebre, va transportar el 80 per cent dels sediment 
que arriba a baix de l’Ebre. O sigui, el 20 per cent de l’aigua transporta el 80 per 
cent del sediment.
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Llavors, això es dona una, dos, tres vegades l’any, tan sols ara, que són aques-
tes 100, 200.000 tones de sediments que tenim al tram final de l’Ebre en comptes 
dels 2 milions de tones, que hauríem d’estar rebent si no hi hagués aquest efecte, 
diguem-ne, de trampa dels embassaments. Bé, això, per l’altre cantó diguem que 
coincideix amb un efecte de subsidència de l’Ebre i un efecte de pujada del nivell del 
mar. La subsidència de l’Ebre ha estat monitoritzada també a través de fotografies 
satèl·lit, uns treballs que s’estan duent a terme amb l’IRTA i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

Aquí tenen vostès una imatge on poden veure els colors, això és en els darrers 
deu anys, doncs, com ha anat –això és en metres–, com ha anat havent-hi una sub-
sidència en tot l’Ebre, que va des de cinc mil·límetres l’any fins a un mil·límetre l’any 
de subsidència; l’Ebre es va enfonsant a poc a poc. I, per l’altre cantó, tenim una 
projecció d’increment del nivell del mar, que es preveu entre un i tres mil·límetres 
l’any, eh? Actualment, estem ja constatats..., i això tenim registres a l’Estartit, per 
exemple, de que el mar està pujant al Mediterrani de l’ordre d’1 a 1,5 mil·límetres 
l’any, constatats, eh? Si seguíssim aquesta tònica, amb el business as usual, com si 
diguéssim, doncs, arribaríem a final d’aquest segle xxi, amb un increment de nivell 
del mar de vint-i-cinc centímetres, eh?, un pam d’aigua, que és molt important en 
aquestes zones tan planeres.

Però és que, a més a més, les projeccions de canvi climàtic ens estan dient que 
això s’incrementarà molt més, eh? Evidentment, no deixen de ser projeccions però 
ens podríem anar a finals d’aquest segle, a 2100, no tan sols a aquests vint, vint-i-
cinc centímetres, no?, sinó a unes projeccions que ens pujaria el nivell del mar, aquí, 
a la Mediterrània, de l’ordre de quaranta i seixanta centímetres o inclús més, eh? 
Inclús, en el pitjor dels escenaris, podríem arribar a l’increment d’un metre a finals 
de segle. Però reitero que això són projeccions i està per veure, però, evidentment, 
són projeccions basades en models matemàtics, amb un estudi científic a darrere i, 
per tant, veiem que l’increment del mar hi és, el que no sabem és fins on pot arribar 
aquest increment del mar, eh? I tot dependrà una mica de les polítiques de futur que 
es duguin a terme a nivell planetari. 

És clar, si modelitzem això amb aquesta subsidència i amb aquest increment de 
nivell del mar, agafant un escenari mitjà, sense ser ni el més optimista ni el més pes-
simista, ens n’anem, doncs, que aquí tenim una projecció en vermell..., tenen vos-
tès... Això ho ha fet l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: en vermell te-
nen el que està per sota del nivell del mar, ara ja a 2015, 2050, 2075 i 2100. En vermell 
el que està per sota del nivell del mar, en blau el que ja quedaria negat per l’aigua 
de mar perquè entraria dintre i negaria tot això. Estem parlant de, probablement, 
un 45 per cent de la superfície del delta de l’Ebre, depenent dels escenaris, això és 
cert. Això és un model, eh?, hem de dir que és un model però diguem que el risc 
és important. A finals de segle, estem parlant de grans zones, com l’Encanyissada, 
la Tancada; zones d’espais protegits, d’arrossars, el que són els calaixos de l’illa de 
Buda, eh?, tot el tema del Riu Vell, el Canal Vell, etcètera, negats, espais protegits 
naturals, amb uns serveis ambientals importants que es podrien veure negats, eh? 
Aquesta és una mica la projecció. I dic hem de tindre en compte que, és clar, això no 
deixa de ser una projecció, dependrà molt del que passi en el futur i hi ha un marge 
d’error que hem de tenir en compte. 

Bé, per treballar, què podem fer per solucionar això? El Life Ebro Admiclim està 
treballant això, s’acaba l’any que ve, aquest projecte Life; és un projecte que es va 
donar fa dos anys i s’acaba el 2018; comença el 2014, però, i s’acabarà el 2018, i té 
diverses línies de treball. Bàsicament, què busca? Aquest Life no ens donarà la so-
lució final; no pot donar-nos-la. El que busca aquest Life és construir un model ma-
temàtic i calibrar-lo amb anàlisis de camp perquè el dia que sapiguem com deixar 
anar, com alliberar aquests sediments des dels embassaments aigües amunt, saber 
quant de sediment necessitem, amb quina granulometria i quin cabal associat ne-
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cessitem perquè aquest sediment es transporti i es reparteixi pels camps de conreu 
i es dipositi dins la plana deltaica per intentar evitar la subsidència i els efectes de 
la pujada del nivell del mar... És a dir, es munta un model que hi participa, doncs, la 
Universidad de Córdoba, que són els que estan fent el model; l’Agència Catalana de 
l’Aigua; l’IRTA; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; l’Oficina del Canvi 
Climàtic; el Consorci d’Aigües de Tarragona i també el Sindicat Agrícola de l’Ebre, 
la Comunitat de Regants del marge esquerre. I la finalitat és aquesta.

Per tant, què fem? Construïm el model matemàtic i el calibrem. Com el cali-
brem? Amb injeccions de sediment; això és una injecció de sediment que es va fer 
el juliol del 2016, en aquest cas en el canal. En el canal vam injectar sediments que 
ens venien del CAT, del Consorci d’Aigües de Tarragona, que en la seva potabi-
lització de l’aigua, doncs, el que fa és concentrar tot el sediment que és propi de 
l’Ebre, el té allà concentrat, nosaltres anem allà, el vam abocar i, amb anàlisis que 
vàrem fer aigües avall del canal, vam calibrar el model. El model ens dona uns re-
sultats i aquí, amb aquestes anàlisis, l’anem calibrant de cara a tenir aquest model 
ben preparat per poder fer prognosi en el futur i poder jugar tal com els he comen-
tat abans.

No tan sols amb el repartiment pels canals i cap a dins el delta, a la plana del-
taica, sinó també hem fet aquestes proves al tram principal del riu. Aquestes proves 
es van fer el 3 i 5 de maig de..., perdó, 2017. Aquí posa 2018, però és 2017, aquest 
any les hem fet, aquestes proves, ja les vam fer ara, aquest mes passat. Vam injectar 
de l’ordre de quaranta tones, en cada injecció, de fang, eh?, i el vam alliberar, això, 
en aquests contenidors, doncs, això, aquestes barcasses es posen al mig de l’Ebre, 
s’allibera el sediment. Vam posar-nos d’acord amb la Confederació de l’Ebre perquè 
incrementés el cabal a quatre-cents, sis-cents metres cúbics/segon i amb aquests ca-
bals, amb aquestes granulometries i aquests sediments vam veure fins on arribaven 
els sediments i així ens permet calibrar aquest model, que en el futur ens pot ajudar 
molt a buscar solucions.

Bé, accions de futur –i ja vaig acabant–: què hem de fer en el futur o què podem 
fer en el futur? Bé, aquest model que tenim ara, que volem acabar de preparar, ens 
donarà una miqueta l’eina per poder gestionar els sediments. Però, és clar, els sedi-
ments s’han de donar aigües amunt, hem de buscar com poder-los donar, aquests 
sediments. Evidentment, hem de buscar sistemes de bypass de sediments, com co-
mentava abans el doctor Pedro Arrojo, que ens permeti, diguem-ne, «bypassar» 
aquests sediments i no quedin atrapats en els embassaments i poder-los baixar ai-
gües avall. Aquest model el que ens dirà és en quins cabals i com s’ha de fer aquest 
desembassament per poder-los repartir plana a plana deltaica. 

Bé, també hi ha el tema aquest, el tema del rebliment, eh? Això, suposo que en 
parlaran els meus col·legues de la taula. Però el rebliment és una activitat que es feia 
abans dels anys seixanta, quan no hi havia els embassaments, que, bé, doncs, es 
tractava de que quan hi havien crescudes en sediments es deixaven entrar aquestes 
crescudes dins la zona deltaica i es feia quest rebliment que permetia incremen-
tar la creació del delta amb aquests fangs i amb la vegetació que creixia a sobre. 
I això permetia increments de fins a 0,5, 5 mil·límetres l’any de creació del delta, 
eh?, d’increment. O sigui, que això podia combatre bé –i això ha estat demostrat, 
s’havia fet en el seu moment, eh?–, podia combatre, aquests 5 mil·límetres de crea-
ció del delta, l’increment del nivell del mar, que estàvem dient que estava a l’ordre 
de 2, 3 i en projeccions fins a 5, 6 mil·límetres l’any, el que pot haver-hi en el fu-
tur, no? 

Té solució el delta? Bé, això és un treball d’aquest professor John Day, que és 
un professor de la universitat de... –ara no em surt el nom, bé, del sud dels Estats 
Units–, de Louisiana –Louisiana–, correcte. Ha estat estudiant el delta del..., és un 
gran coneixedor de molts deltes; ha estat estudiant el delta del Mississipí; vam tenir 
l’oportunitat de tenir-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua uns quants dies i ha fet un 



DSPC-C 446
7 de juny de 2017

Sessió 13 de la CMAS  20

estudi, que l’ha publicat, en què ha analitzat quin és el futur dels deltes a partir de la 
pujada del nivell del mar i si aquests deltes són capaços o no d’aguantar aques-
ta pujada del nivell del mar, en funció de la potencialitat de transport de sediments 
que tenen a la conca. Compara els deltes, els grans deltes del món; ha comparat més 
de dues dotzenes de deltes a tot el món. És clar, compara, per exemple, el delta de 
l’Ebre, que estem parlant de l’ordre de tres-cents quilometres quadrats de superfície, 
amb el delta del Mississipí, que estem parlant de l’ordre de 75.000 quilometres qua-
drats; són dues vegades Catalunya, el delta del Mississipí. Però sí que es veu, tots 
aquests deltes que estan al marge dret d’aquesta línia, que són deltes que potenci-
alment tenen risc de que no es pugin recuperar, tot i fent bones gestions, eh?, amb 
aquesta pujada del nivell del mar. 

En canvi, els deltes que estan al marge esquerre, entre els quals l’Ebre, tenen po-
tencialitat de suportar aquesta pujada de nivell del mar, eh? La majoria dels deltes 
es van formar al final del pleistocè, quan ja els nivells del mar, diguem-ne, són es-
tables, és quan es comencen a generar tots els deltes a nivell mundial. És clar, ara, 
aquest increment del nivell del mar que estem a les portes de tenir, probablement, 
posa en risc molts dels deltes que tenim a nivell global, planetari. Però sí que és cert 
que hi ha alguns deltes que tenen capacitat de suportar aquesta pressió i si se’n po-
den fer, sí són capaços de fer una bona gestió de mitigar aquest increment del nivell 
del mar, entre els quals hi ha el delta de l’Ebre. Estudis de l’IRTA, diu la UPC, han 
valorat que aquestes aportacions de sediment haurien d’estar de l’ordre d’1,3 milions 
de tones. 

I ja per acabar, l’última diapositiva, solucions: hi han..., se n’ha parlat molt, el 
tema dels túnels bypass. Això no és fer volar coloms, això existeix, hi ha un estu-
di, aquest estudi de Kondolf, aquest és un professor de la Universitat de Berkeley, 
a Califòrnia, que ha publicat el 2014 tot un recull de sistemes de bypass funcionant a 
nivell del món, a nivell de... S’ha fixat bàsicament en quatre països que són pioners 
en aquests tipus de tècniques, són els Estats Units, Xina –Xina és el país capdavan-
ter en el tema transport de sediments, tot el tema dels embassaments que va fer al 
Iang-Tsé, a les gorgues del Iang-Tsé–, el Japó també n’ha fet molts, i els suïssos; els 
suïssos també han estat treballant molt, eh?

I hi han diverses tècniques: tècniques de, tot el sediment que arriba en cua, 
doncs, en aquest cas, fer un túnel, «bypassar-lo» per deixar-lo anar davant de l’em-
bassament i, quan obrim comportes, tirar-lo aigües avall perquè això, amb ajuda 
del model que estem elaborant, pugui repartir-se per la plana deltaica, «escarbar» 
aquí, deixar tot el sediment aquí a la punta del embassament perquè quan obrim les 
comportes a fons això pugui anar aigües avall. I, de fet, hi ha embassaments que 
s’han fet transvasaments d’aquests i estan funcionant, i van passant de l’ordre del 
60 per cent dels sediments que arriben als embassaments. El tema dels sediments, a 
ningú li agrada que es quedin en els embassaments, perquè al final és un tema que 
escurça la vida dels embassaments, que tenen uns costos molt elevats i, per tant, les 
amortitzacions baixen molt si es queden reblats. Per tant, és un tema que interessa 
a tothom. Interessa, diguem-ne, a l’Administració, interessa a les hidroelèctriques, 
interessa al medi ambient i, per tant, és un tema que ens hi hauríem de posar quan 
abans millor per solucionar-lo.

És clar, sí que és cert que un embassament de nova construcció és molt més fà-
cil construir això, eh?, perquè, és clar, si comences de zero... Però els embassaments 
que ja estan construïts, per exemple, tot el Banc Mundial ara està finançant nous 
embassaments al Mekong, al riu Mekong, catorze embassaments nous. Tots ells ja 
estan dissenyats en temes de transports de sediments des del principi. Però, és clar, 
en embassaments que ja tenim funcionant, diguem que aquesta obra és molt més 
cara que no pas si des del principi s’hagués dissenyat per gestionar aquest sediment. 

I això és tot. Moltes gràcies.



DSPC-C 446
7 de juny de 2017

Sessió 13 de la CMAS  21 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies. La intervenció ha sigut una miqueta més del que tenim 
per norma a la comissió però estic segur que tots compartim que ha valgut molt la 
pena. I, a més, podrem tornar als punts que més mos interessen gràcies a la presen-
tació gràfica.

Compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, per a informar sobre la immobilització dels sediments 
i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre

357-00480/11 

I ara li donaré la paraula, seguint l’ordre estricte de comissió, crec que és Berto-
meu, ara, o... No, ets tu. Ara és Manolo Tomàs, de la Plataforma de l’Ebre.

Manolo Tomàs Caubet (representant de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre)

Bona tarda, senyor president. Moltes gràcies, senyors diputats i diputades. Salu-
dar la gent de les Terres de l’Ebre que mos hem desplaçat una vegada més en comis-
sió a la capital del nostre país. Llàstima que els meus companys i companyes no pu-
guin estar aquí al darrere perquè nosaltres tenim per costum, quan mos desplacem, 
quan anem a debats, que la gent vegi que darrere de conceptes, darrere d’arguments, 
darrere de mobilitzacions, hi han persones, hi havien persones, i que vegin quines 
persones són, perquè és important. Moltes vegades los debats se fan en abstracte i 
són complexos i són interessants, però és important saber que darrere de cada debat 
hi han persones, hi han vides, hi han il·lusions i també frustracions. 

Jo crec que ha de quedar molt clar, nosaltres tenim molt clar que el retrocés i 
l’enfonsament del delta de l’Ebre és una evidència. És una evidència que realment 
se discuteix perquè fa falta elaborar, perquè fa falta discutir, perquè és important 
tindre arguments, però és una evidència que és constatable dia a dia, que cada ve-
gada se veu d’una manera més clara i evident, que hi han proves palpables sobre el 
terreny, que no s’amaga res. Este enfonsament, esta subsidència i este retrocés, més 
la penetració de la cunya salina, té una afectació social, se retalla un territori, se 
retallen llocs on viuen persones. Té una afectació econòmica, lo cabal del riu, los 
sediments, va lligat a una activitat econòmica important. No només de les Terres de 
l’Ebre sinó de tot lo conjunt turístic del que seria la zona de la influència del mar 
de l’Ebre, lo que seria des de Cambrils, Salou, fins a Castelló, inclús fins a part de 
les Balears. 

I té una incidència ambiental. Té una incidència ambiental molt important per-
què lo que seria la plataforma deltaica és una zona singular, amb una importància, 
amb un ecosistema, amb una importància ambiental molt gran, amb diferents figu-
res de protecció. A les Terres de l’Ebre este problema lo veiem amb impotència. Lo 
veiem amb impotència i un cert desconcert perquè pensem que és una cosa impor-
tant, però al mateix temps que ho veiem amb impotència i desconcert ho veiem amb 
indignació. Amb indignació, d’alguna manera, perquè la pregunta que mos fem és: 
algú posa en valor el delta de l’Ebre? A algú li interessa conservar el delta de l’Ebre? 
Hi ha algun problema en fer un esforç en conservar-lo? No és una cosa important 
per al que seria el desenvolupament de la societat o inclús per al desenvolupament 
de futures generacions, no és això important? Interessa o no interessa preservar el 
delta de l’Ebre? Som importants? No som importants? No ho sé. Este és un debat 
que nosaltres volíem traspassar aquí perquè hi ha una cosa que està molt clara: la 
figura legal, el que gestiona d’alguna manera el principal aliment del delta, que és 
lo riu, que és lo Pla hidrològic de l’Ebre, no contempla mesures, no contempla 
la problemàtica del delta de l’Ebre, no la té en compte. El riu Ebre acaba a Tortosa i 
de Tortosa a la desembocadura és zona marítima, i ja vos apanyareu. 
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És evident, hi ha una afectació molt important a la Xarxa Natura 2000. És una 
afectació física. S’està reduint. I aquí, evidentment, la culpa no és només de la ges-
tió del riu, que ho és, sinó també hi ha una altra cosa que té la culpa també, o una 
part de responsabilitat hi ha de qui són los responsables de gestionar lo riu dins lo 
territori. Per exemple, hi ha una afectació en la Xarxa Natura 2000 prou important, 
però no tenim pla de gestió de la Xarxa Natura 2000 que correspon a la nostra Ad-
ministració. Per tant, d’alguna manera, jo voldria significar que quan la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre argumentem no estem buscant adversaris, no estem buscant 
enemics, que es fan sols. No. Lo que nosaltres estem intentant és constatar lo que 
nosaltres veiem i és que no tothom està fent tot lo que hauria de fer per a preservar 
l’espai del delta de l’Ebre.

I l’altra pregunta que mos fem és: per a què serveixen les normatives? Perquè 
si nosaltres mos estem afartant de dir que tenim normatives de protecció, si tenim 
normativa d’aigua, normativa d’hàbitat, aus, bla, bla, bla, aquest pla hidrològic està 
contestant no sé què més. Bé, d’alguna manera està bé que ho diguéssim, però que 
la preocupació nostra és que mos adonem que les normatives si no hi ha una pressió 
social, política o alguna cosa darrere que les impulsa, de poc serveixen, no?

Tot això, en esta reflexió, en una situació de canvi climàtic, presenta un programa 
preocupant per a nosaltres però hem de ser positius. I volem ser positius. I la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre donem suport a la Campanya pels Sediments per molts 
de motius, però n’hi ha un que és prou important. Lo debat sobre l’aigua, la gestió 
dels rius a la península Ibèrica és un debat complex i és un debat contaminat. És 
complex perquè no hi han veritats absolutes i és contaminat perquè hi han interessos 
molt concrets polítics, no m’afegeixo a la paraula pejorativa «polític» sinó d’interes-
sos molt concrets, molt lligats a banderes polítiques que fan de la gestió de l’aigua, 
doncs, un caladero electoral, no?, sota el nostre punt de vista.

Però creiem que este tema mos pot servir per a començar a debatre lo tema de 
la gestió de l’aigua a la península Ibèrica en positiu. Perquè entenem la neteja dels 
embassaments i el tema de millorar o habilitar el funcionament de les comportes 
de fons més mesures alternatives o complementàries que ajudin a circular los sedi-
ments és una cosa que beneficia tothom, no perjudica absolutament ningú. Si los 
embassaments se netegen, s’augmenta la capacitat de regulació; si s’augmenta la 
capacitat de regulació, hi ha més aigua per a regar o hi ha més disponibilitat d’aigua 
per a regar i hi ha més disponibilitat d’aigua després per a turbinar. S’atura el rebli-
ment dels embassaments, per tant, s’allarga la seua durada. S’augmenta la capacitat 
de regulació. S’envien sediments riu avall, amb lo que comporta de nutrients i de 
seguretat. D’alguna manera se guanya seguretat per quan hi han avingudes, i asse-
gurem lo compliment de les directives mediambientals europees. Per tant, nosaltres 
pensem, a banda, i obviant que hi ha una normativa que està a nivell estatal que 
obliga a una revisió dels embassaments i obliga a una revisió del funcionament de 
les comportes de fons i tot això.

Per tant, entenem que és una postura, és un camp que mos permet entrar en lo 
debat de la gestió de l’aigua dels rius en positiu, sense que ningú s’enfadi. Hi ha 
un petit detall, és que possiblement hi ha un component econòmic prou important 
perquè, evidentment, els embassaments estan gestionats d’una manera privada i 
si per motius de neteja han de deixar de turbinar algú voldrà compensacions. Però 
me dona la sensació que el nostre país el tema econòmic és relatiu, a vegades és im-
portant i a vegades no ho és tant, segons per a què, no? És una impressió que mos 
dona i tal, no?

Llavors la pregunta que nosaltres mos fem, i per això vam anar a Madrid fa tres 
setmanes i la veritat que va ser una reunió molt profitosa, molt interesant, és: per 
què no és possible fer això? Per què no és possible ficar-mos, assentar-mos i poder 
discutir això, si convé, embassament per embassament, no? I parlem-ho en l’àmbit 
de la conca de l’Ebre, no? I si no és possible fer-ho, mos agradaria que algú mos 
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expliqués per què. Perquè fins ara totes les relacions que hem tingut tant amb el Go-
vern central com, sobretot, amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que moltes 
vegades no diuen lo mateix, mos trobem amb una paret. No hi ha una resposta, no 
hi ha un intercanvi d’opinions i d’idees, no hi ha un debat. L’únic debat que hem tin-
gut important amb el Govern central i la confederació va ser a Brussel·les el 2003, i 
d’això fa molts anys, no? Per tant, bé, és un tema que pensem que s’hauria d’intentar 
solucionar. I per això estem aquí, perquè no només per parlar amb les institucions 
del nostre país sinó en los lligams que es puguin establir tal com van dir a Madrid fa 
tres setmanes que, bé, ho van dir ben clar, l’Ebre és un riu intercomunitari. Per tant, 
fa falta tindre relacions amb la resta de comunitats, amb l’Estat, i tindre una manera 
o un pla d’actuació lo més conjunt possible, no?

Què és pot fer per solucionar això? Nosaltres ho fem al revés. Què podeu fer per 
solucionar això? O sigui, sou los gestors del país, no? Per tant, d’alguna manera vos 
preguntem què podeu fer per fer això. Lo primer seria obrir una assignació pres-
supostària. Poder obrir una assignació pressupostària perquè pugui..., gent que pu-
gui treballar sobre este tema i tal. I segon, sota el nostre punt de vista, i encara que 
això sona malament –i ja estic acabant–, creiem que les èpoques d’estudis s’haurien 
d’acabar. Hauria de vindre l’època d’actuar. Actuar, agafar punts de referència. Per 
molt que discutíssim sobre Mequinensa i Riba-roja, aquí no es pot fer res si no hi 
està d’acord Saragossa o Madrid. Per tant, s’ha d’actuar. Està molt bé. I nosaltres 
volíem felicitar l’ACA pel treball que ha presentat, és meravellós. A més, lo com-
partim totalment i crec que és una base bona. Però ara s’ha de fer alguna cosa més i 
possiblement no ha de ser l’ACA, ha de ser algú. Nosaltres lo que demanem és esta 
implicació, no?

I sobre la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a nosaltres mos sembla que va 
lligant una irresponsabilitat darrere de l’altra. És com un organisme autònom de tot-
hom. Nosaltres hem estat a reunions en l’època del ministre Cañete, amb el secretari 
Ramos i la directora d’aigües i planificació i amb la presidència de la confederació, 
i allí no només no s’aclarien sinó que s’estaven barallant. O sigui, que la confedera-
ció no feia cas a una cosa que deia el ministeri. Per tant, d’alguna manera, la gestió 
de la confederació és una gestió contaminada. Contaminada pel lobby de regants 
que existeixen en el riu amunt. Lo lobby de regants, no ve el tema al cas ara, però 
està preparant un banc d’aigua per a vendre l’aigua de l’Ebre. És lo que mos vindrà 
d’aquí a no res, aprofitant canals catalans, eh? Però això avui no toca, no? Llavors, 
és clar, d’alguna manera, hauria d’haver-hi algun tipus de gestió, d’actitud institu-
cional, per modificar la forma de treballar de la confederació, que la confederació 
fos un organisme que realment gestionés el riu en funció de tots los interessos que 
hi ha, los humans, los mediambientals i los econòmics. Tots, per no només los eco-
nòmics d’un sector, no?

Jo per acabar i perquè després crec que la part que interessa és la part que han 
dit primer el senyor Antoni Munné i ara lo que explicarà el nostre company Polet, 
la pregunta que nosaltres fem és: què es pot fer per ja començar a actuar, i sobretot 
què poden fer vostès per a trobar un camí a una solució a un problema que a nosal-
tres mos sembla greu, que mos sembla que estem bastant, d’alguna manera, deixats 
com a interès prioritari, per dir-ho d’alguna manera políticament correcta, i que en 
cas de no solucionar-se comportarà la pèrdua important d’un territori, però també 
vull dir una conflictivitat que no mos mereixem perquè nosaltres, amb les mans a la 
butxaca, no mos estarem. 

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, senyor Tomàs. 
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Compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma 
Campanya pels Sediments, per a informar sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de 
l’Ebre

357-00478/11

I ara tindrà lloc la paraula el senyor Josep Bertomeu, de la plataforma sediments 
per Catalunya.

Josep Bertomeu Fornos (representant de la plataforma Campanya pels 
Sediments)

Sí; gràcies als que mos heu vingut a escoltar, gràcies als que mos heu vingut a 
recolzar i gràcies als que esteu intervenint aquí en favor de la campanya esta. Mira, 
jo soc un pagès, pagès i au. Jo segava arròs, treballava la terra, no vaig accedir als 
estudis primaris. Llavors, lo fonamental era fer menjar, estàvem en postguerra i es 
necessitava menjar. En esta època al delta fem riades artificials, o sigui, érem tècnics 
en gestionar sediments. O sigui, se parla moltes vegades del Nil, que si el Nil això, i 
ningú parla «però si nosaltres això ho fèiem millor que ells». Nosaltres, quan venia 
riuada, la desviàvem pels canals i la fèiem entrar als arrossars, d’esta manera vam 
aconseguir que les basses, los salats i los punts que estaven a nivell de mar i inun-
dats pel mar, pujar-los, guanyar un munt d’altura i fer arròs. O sigui, pujàvem les 
terres. Les vam pujar tant, ho vam pujar tant que hi havien terres que les havíem de 
rebaixar, traure xarugades, perquè entrés aigua, de tant alta havien superat lo nivell 
del cabal dels canals.

Llavors –us he donat una còpia–, hi havia una gestió que es feia a la tardor, a 
patir del setembre. O sigui, quan lo setembre, arribaves al setembre, los que a les 
terres encara les tenien fondes firmaven un contracte amb la comunitat de regants 
per a fer rebliment aquell hivern. I veureu que hi ha un apartat que diu «durant tres 
mesos», a partir de setembre, a partir de que s’havia acabat la collita d’arròs, tenien 
tres mesos per a reblir quan les aigües vinguin més tèrboles. I d’esta manera vam fer 
pujar lo delta, però lo fèiem pujar al nivell que volíem. Només se tractava de gestio-
nar cap on enviàvem los sediments, fèiem riades, gestionàvem riades. Mon pare, 
quan feia lo rebliment i quan l’aigua venia roja, me deia: «Això és or –això és or.» 
I aquell dia jo anava a estudi, tenia set o vuit anys, i havia d’anar tres vegades al dia 
a desembussar les preses d’entrada d’aigua, dematí, a migdia i a la nit, perquè allò 
que entrava a la terra, allò era or per a mon pare. Tenien una visió dels sediments 
enorme. 

Se fan los pantans, s’han acabat los sediments. Comencen a hi haure problemes 
al delta i sento parlar d’una paraula que es diu «subsidència»; jo no sabia què era, al 
final me n’assabento que «subsidència» era que lo delta s’afonava i que corria perill, 
rebliment, jo ho tenia claríssim. Llavors la majoria de gent no sabien ni el que era, 
o sigui, jo sempre he insistit en cobrir, per això estic aquí, per culpa d’haver sigut 
tan pesat en això, però jo no soc tècnic en res, senzillament. Però tinc claríssim que 
tots los problemes que té el delta, deixant pas als sediments i gestionant riades als 
arrossars com se fa... A més a més, ara, a l’hivern, degut a les mesures agroambien-
tals que firmem amb Europa per donar cobertura a les espècies d’ocells hivernants, 
mantenim los canals amb aigua fins a gener, igual que llavors, només per la qüestió 
de les aus. 

Ara l’aigua la fiquem igual a la terra, només caldria que esta aigua vingués 
amb sediments. I per a mi, desviar-se diners és molt fàcil, ho veig molt fàcil; lo 
que passa té un cost, però aquí anem a valorar –anem a valorar–, en un període 
de menys de cent anys, un dels espais biològicament més rics d’Europa, lo delta de 
l’Ebre, desapareixerà per culpa de la retenció de sediments que fan los embassa-
ments de Riba-roja i Mequinensa; i a la vegada, los embassaments de Riba-roja i 
Mequinensa, en este mateix període de cent anys quedaran inútils per la quantitat 
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de sediments que s’hauran depositat dins, i llavors hauran de fer nous embassa-
ments, hauran d’inundar noves valls i hauran d’inundar nous pobles per a tornar a 
emmagatzemar aigua: un autèntic desastre!

Llavors, la solució és molt fàcil no només per al delta, sinó per a evitar que els 
pantans se sedimentin i es bloquegin. Tomàs ho ha dit: la sorra de les platges i la 
regeneració de la costa la porten los rius, ho ha dit Pedro, surt aquí. O sigui, les plat-
ges i això no existeix perquè la mar ha creat i ha fabricat arena, sinó perquè los rius 
han portat sediments. Si nosaltres, estos sediments no los deixem arribar a la mar, 
fem, creem un munt de problemes a la costa i a la vegada bloquegem la capacitat 
d’emmagatzematge dels embassaments (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció), o sigui que jo ho tinc claríssim, i no és que ho tinc 
claríssim jo, a nivell científic està claríssim.

No sé, jo penso que això va lent, senzillament va per lent per desconeixement. 
Primer, desconeixement del valor real que té el delta: ecològic, turístic, producció 
primària, humà... Un munt de valors, té el delta, però un munt. Desconeixement de 
que la solució de salvar el delta és fàcil, o sigui, és un dels espais amenaçats més 
fàcils de salvar, que ho he dit aquí, o sigui, lo canvi climàtic, la pujada d’aigües del 
mar se carregarà un munt de zones baixes i un munt d’illes, i lo més amenaçat és 
lo delta, i precisament lo delta és perfectament salvable aplicant les solucions ade-
quades.

Jo confio molt en tot això, hi confio de veritat; cada vegada veig passos més 
avançats, lo que he vist aquí quan se parlava de com fer-ho, jo sempre pensava un 
canal lateral, així sense saber res. Ara això té un nom: «bypass», perfecte. Hi han 
llocs que ho han fet, perfecte; només cal imitar lo que fan los altres. O sigui, no cal 
inventar res, sabem que el delta amb sediments se pot salvar, que això abans se feia, 
que el delta pujava a un nivell extraordinari, que ja hi han experiències en este sen-
tit. Fem-ho.

No res, confiem en vosaltres.

El president

Moltes gràcies, senyor Bertomeu. A continuació passaré la paraula als portaveus 
dels grups parlamentaris. En primer lloc, a la senyora Marina Bravo, diputada Bra-
vo, de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Bueno, muchas gracias a los tres. Igual que comentaba antes, agradecemos muc-
ho toda la información que nos da el señor Josep Bertomeu de... (Remor de veus.) 
¿Perdón? (Remor de veus.)

Josep Bartomeu Fornos

Teníamos que pasar un vídeo...

Marina Bravo Sobrino

Molt bé. 

Josep Bartomeu Fornos

Me he precipitado.

Marina Bravo Sobrino

No... (Remor de veus.)

El president

Sí. Ah, el tens tu. Quina duració té? Un vídeo... (Remor de veus.)

Josep Bartomeu Fornos

Quatre minuts.
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El president

Perfecte. Doncs, com no en tenia... No sé si mos ho havíeu comentat, però en tot 
cas jo no ho recordava, potser m’ho havia comentat la Dolors, però és error meu per-
què no ho recordava jo, excuses per haver tallat la d’això. I tenim lo vídeo en marxa. 
(Algú diu: «No hi ha publicitat.») Home, jo diria que... Nosaltres no direm res, però 
que és una publicitat baixa i viu, no? (Pausa llarga.)

M’estan suggerint, i jo crec que amb bona idea, que podem fer ara el torn d’in-
tervencions per part dels portaveus, podem seguir tranquil·lament i quan estiguin los 
problemes tècnics resolts ja trobarem lo moment per fer lo vídeo amb so.

Per tant, Marina?

Marina Bravo Sobrino

Y lo demás. Y luego al final, pues, nada. Eso, agradecer las intervenciones muy 
interesantes, tanto las que han venido de primera mano, como los que lleváis tiempo 
trabajando en el tema, todas vuestras aportaciones. Decir que para nosotros es una 
buena noticia que este tema cada vez tenga más voz, el tema de los sedimentos, que 
sí es verdad, que se ha hablado mucho de agua, de caudales de agua y de los sedi-
mentos. Era un tema que hasta más recientemente no se había hablado tanto.

Únicamente un par de preguntas. En el Congreso se había aprobado una PNL 
que hablaba de un plan de gestión integral que, según la PNL, debía estar aprobado 
este mismo 2017. Comentáis que habéis estado recientemente. ¿Tenéis alguna noti-
cia sobre cómo va la redacción de este plan? ¿Se está haciendo participativamente? 
¿Sabéis un poquito lo que nos podéis contar acerca de este plan?

Luego también tenía alguna pregunta respecto a si además del agua que viene 
por el propio cauce, el estado de los acuíferos, si afecta. Eso no si quizá más a Al-
canar, nos puede decir en cuanto a los sedimentos, que también acaban llegando, 
o si no afecta porque quizá pueda llegar demasiado aguas arriba como para que le 
pueda afectar y demás.

Y nada, por lo demás manifestar que estamos de acuerdo con los manifiestos que 
nos habéis hecho llegar desde la plataforma. La PR conjunta quizá habéis visto 
que no la firmamos; es porque ha cambiado, a nuestro entender, cambia un poco el 
punto de vista original de vuestro manifiesto, que era crear un grupo de trabajo con-
junto entre todas las comunidades autónomas, y pasa a ser que la Generalitat haga 
un estudio independiente, y éramos más partidarios del grupo de trabajo conjunto. 
Ese es el único motivo por el que no somos firmantes de esta propuesta, pero en-
tiendo que en todo esto se continuará trabajando en el Congreso y así, y allí ya creo 
que sí que será posible sacar adelante alguna propuesta que tenga el apoyo de todos 
los grupos, incluidos nosotros.

Gracias.
(El president dona la paraula a Jordi Terrades i Santacreu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Agrair les tres intervencions; ja havíem coincidit en alguna 
jornada respecte al tema dels sediments, ara fa unes setmanes aquí en el mateix Par-
lament, i vam poder intercanviar opinions. 

El Manolo Tomàs deia: «Aquest és un debat complex, però és un debat que s’ha 
de fer en positiu», eh?, entre altres raons perquè seria convenient poder passar a l’ac-
ció, a l’acció des del punt de vista pressupostari, amb algunes de les accions que jo 
crec que, malgrat els estudis que es puguin fer o deixar de fer, podem començar a 
tenir clar que s’haurien de portar a la pràctica.

Algunes de les qüestions ja les he plantejat al Pedro Arrojo, respecte als sedi-
ments actuals que hi han o que poden tenir alguns dels embassaments, i una certa 
preocupació des del nostre grup parlamentari per si hi ha una caracterització del 
que tenim allà sota o no, eh?, i el risc que això podia comportar. Ara, les solucions 
jo crec que estan apuntades no només aquí, sinó per l’experiència internacional, 
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que són els bypass en la cua dels mateixos embassaments, per propiciar, doncs, que 
aportacions d’aigua, aquests sediments puguin anar riu avall, no?

Per tant, agafant una mica també les paraules del Manolo Tomàs, doncs, he de 
dir..., home!, haurien d’haver-hi mesures d’actuació, mesures pressupostàries, eh? 
Lligo amb la presentació que ens ha fet l’Antoni Munné, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per fer una pregunta concreta: algú ha començat a estudiar el càlcul de cos-
tos que algunes d’aquestes solucions, tenint en compte que els embassaments que 
tenim en l’Ebre no són embassaments nous, eh?, nous de trinca, per tant, algunes 
de les solucions es podrien incorporar en el disseny inicial, sinó que tenim uns em-
bassament que ja estan fets i que, per tant, algunes mesures, si és que es vol tirar 
endavant la política de sediments que s’està defensant, doncs, algun projecte s’haurà 
de fer. Per tant, algú té començat ja analitzar o ha començat a analitzar aquests càl-
culs de costos? Perquè si aquests càlculs de costos no els tenim allò, grosso modo, 
començats a planificar, serà difícil que, des d’un punt de vista de la tècnica pressu-
postària, els pressupostos generals de l’Estat, en aquest cas, els puguin començar a 
incorporar. Hi ha coneixement de que la conca hidrogràfica de l’Ebre hagi començat 
a fer algun d’aquests estudis?

Bàsicament, són aquestes les preguntes que nosaltres voldríem formular en 
aquest moment concret del projecte.

(El president dona la paraula a Hortènsia Grau Juan.)

Hortènsia Grau Juan

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la inter-
venció de l’oradora.) ...l’ordre dels compareixents, us aniré fent preguntes, perquè 
quan, Manolo, has dit que «a qui li preocupa o...», no?, que tu a la primera pregun-
ta has dit: «Darrere de quan parlem de temes hi han persones.» Hi han persones, 
hi han lluites, hi han territoris, de molts anys, a més. I tu deies: «A qui li preocu-
pa?», no? I jo li estava comentant al Marc i trobava, per exemple, una moció que 
vam fer aquí, que vam aprovar aquí amb molta feina i amb molt de treball l’any 
2014, la Moció 105, que era sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el 
PIPDE, sobre el Pla de protecció integral, que a més em vau ajudar vosaltres molt 
a treballar-la, no?

I justament, tot i que en aquell moment la urgència que teníem era el Pla hidro-
lògic pel tema dels cabals, però també tenim una mirada ecosistèmica, perquè par-
làvem de tot: de la conservació de biodiversitat..., parlàvem de tot, i també dels sedi-
ments. I en aquell moment, jo és que estava revisant, ja parlàvem, a part de fer una 
proposta de cabals ambientals i tal, parlàvem del tema de l’aportació de sediments. 
O sigui, ja instàvem el Govern a que revisés tot el reglament de planificació hidro-
lògica i a que revisés els temes de què es podia fer en l’aportació dels sediments en 
el marc de la Comissió de Sostenibilitat, no?

T’ho dic perquè a vegades tot pot semblar des de fora, i és una mica desespe-
rant, no?, pot semblar des de fora que aquí no es fa res; el que passa és que sí que 
es fan coses, però també després la maquinària és molt lenta, els canvis de govern 
d’aquests darrers anys, no?, aquestes legislatures curtes jo crec que també no han 
facilitat que hi pugui haver un seguiment en certs treballs, i al final és una mica una 
sensació com de cada vegada tornar a començar. I aquí ho enllaço amb el que deies 
dels estudis. Potser ja està bé, està molt bé que tinguem estudis, està molt bé que 
fem benchmarking, que copiem quines bones pràctiques, però potser que comencem 
a aplicar ja algunes d’aquestes pràctiques en la part que ens toca.

I en aquest sentit, sí que la pregunta és molt per a l’ACA, no? Vosaltres dèieu: 
«Estem mirant els sistemes aquests de bypass que estan fent, bé, a la Xina, als Es-
tats Units...» I aquí el tema, per exemple, del canal lateral, que arribés, o el tema de 
posar en pràctica el que deia el Pep Bertomeu, el dels rebliments. Que potser no és 
començar amb un projecte menys costós i si no a tot arreu fer-ho, no ho sé, comen-
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çar a practicar-ho. Ho teniu previst? Teniu pensat quin pressupost? No sé... Ho heu 
parlat amb la CHE? Teniu previst començar a fer alguna cosa d’això? Aquesta és 
una pregunta.

Perquè està molt bé, tots fem discursos de que tots estem d’acord amb que s’ha 
de fer –amb que s’ha de fer–, però, ostres, abans no ens hi posem a fer-ho i posem 
els diners i de veritat, doncs, a vegades passa molt de temps. I ja et dic, eh?, jo mira-
va ara tota aquesta moció, que tenia un munt de punts –l’any 2014 ho vam aprovar, 
i a més tots els grups, perquè ho vam aconseguir negociar tots els grups–, i d’aquí 
s’han fet algunes cosetes, però en queden un munt per a fer. Per tant, en aquest sen-
tit jo penso que hauríem de ser, el Govern hauria de ser més àgil, els que estem a 
l’oposició ja fem el possible per pressionar, però en aquest cas el Govern hauria de 
ser més àgil.

Un altre tema que ens preocupa, també, és el de la... –perquè jo ho torno a dir, 
eh?, tinc una mirada més sistèmica–, és el de tota la xarxa, que també us ho volia 
preguntar, potser més al company de l’ACA, al Munné, que va estar sense funcionar 
tota la xarxa d’indicadors que hi havia, que en el CPIDE estaven les estacions d’in-
dicadors, que en principi n’hi ha disset, si no m’equivoco, i van deixar de funcionar 
per un tema pressupostari, i ara tornen a funcionar. El que no sé si tornen a funcio-
nar totes o no, i això té a veure, doncs, amb l’estat de les aigües. Bé, això també ens 
dona molts indicadors, i suposo que per a vosaltres, si esteu fent aquests estudis de 
previsió i de modelització necessitareu tenir aquestes dades. També volia saber si 
ja estan totes en funcionament o només funcionen unes quantes; quines funcionen, 
quines no; les de la CHE, les de Catalunya...

I després, també, el tema de les inspeccions independents, no?, que aquí s’havia 
de començar un tema d’inspeccions independent de tot el tema dels embassaments. 
Com està, aquesta qüestió? Això es va aprovar en la PNL. Si sabeu si s’han fet, si no 
s’han fet... I, per tant, vosaltres ara esteu treballant, si jo no ho tinc entès malament, 
per la nota que vaig veure de premsa del Govern, moltes de les coses que vol fer el 
Govern, el Departament de Territori les fia al finançament del programa Life, no? 
Bé, si no, em corregiu. El departament crec que ha dedicat 2,5 milions a un pla, però 
en el pla aquest no parla de Riba-roja, és un pla, arregla un tram de platja... El pla 
que va presentar el conseller Rull, o del que va parlar, fa accions, però del tema dels 
embassaments i tot això no diu res. Llavors, no sé si teniu previst pressupost propi 
en aquest nou o en el proper, si hi ha previst dedicar-hi uns diners, o ho fieu a que 
vingui a través de finançament europeu, com en el seu dia vam poder fer la..., bé, 
que no s’ha acabat, no?, la descontaminació de Riba-roja. Bé, no ho sé, era també... 
Ai, de Flix. Era per si realment ja això.

I de moment ja estaria.

El president

Gràcies. (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers mots de la 
intervenció del president.)

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, agrair, doncs, la intervenció del senyor Munné, del senyor 
Tomàs i del senyor Bertomeu. I, bé, el senyor Tomàs començava dient que aquest és 
un debat complex sobre la gestió de l’aigua, no? És evident, evidentíssim, però 
és que jo crec que també, i ho sento dir, però crec que és un debat complex perquè 
hi ha la política ficada pel mig. I vostè parlava del lobby dels regants de riu amunt. 
Miri, jo soc de Lleida i jo he de defensar les comunitats de regants. És trist i és la-
mentable veure com una part del Govern de Catalunya se’n va a Amposta a mani-
festar-se en contra del Pla hidrològic nacional, veure el conseller Rull, i l’endemà o 
el mateix dia, no sé si el mateix dia, la consellera Serret, la consellera d’Agricultura, 
reunida amb els regants del canal d’Urgell per tranquil·litzar-los. Per tant, jo no sé 
exactament què pensa el Govern respecte al Pla hidrològic, m’agradaria saber quina 
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visió tenen vostès, perquè no és gaire coherent que per una banda es vagi a manifes-
tar en contra i per una altra, doncs, es vagi a donar suport a aquest lobby que vostès 
creuen que són els regants, i que jo, ja li ho dic, hi discrepo, perquè hi ha molta gent, 
moltes persones a Lleida, hi han moltes famílies, també, doncs, que viuen precisa-
ment de poder regar, no?

Per tant, aquí al final penso que s’ha de buscar un equilibri, un equilibri possi-
ble, i crec que és necessari, no?, entre garantir que tothom pugui disposar de l’aigua 
també per als regadius i també la conservació mediambiental. Jo crec que el tema 
està en aconseguir aquest equilibri.

I també jo vull llançar una..., vull dir quelcom a favor de la CHE, de la CHE i 
del Govern de l’Estat. Vostè diu que no van a una; jo estic convençuda de que sí que 
hi van. I jo vull dir-los, no?, que els règims de cabals ecològics del delta han estat 
elaborats segons criteris ajustats a la normativa sobre la planificació hidrològica per 
part de la CHE i per part del Ministeri d’Agricultura.

I finalment, fer-li una pregunta també al senyor Tomàs, no? La Plataforma en 
Defensa de l’Ebre només representa a les comunitats del marge esquerre del riu o 
també del dret? Si només els de l’esquerre, per què és així? M’agradaria saber-ho.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara, a continuació, li donaré la paraula a Sergi Saladié. En tot 
cas, que sàpigues que si interpel·les el Govern no els tens davant com a Govern.

Sergi Saladié Gil

Bé; gràcies, president. Intentaré ser ràpid. Primer, agrair als tres les diferents ex-
posicions que heu fet. Amb relació al representant de l’ACA, el senyor Munné, ha co-
mentat que han fet diferents estudis, que ens ha exposat. Jo li volia preguntar, doncs, 
si mos podia avançar alguns resultats, però ja ho ha fet. I en tot cas, doncs, de les 
diferents anàlisis que vosaltres heu fet de diferents sistemes de bypass, quina mo-
dalitat, si heu arribat a alguna conclusió sobre quina modalitat concreta de bypass 
seria aplicable, especialment en lo cas de Riba-roja i Mequinensa. I, sobretot, com 
ho fem, no?, amb relació al que deia el Manolo. 

És a dir, al final del que es tracta és de fer coses. Estudiar-les, s’han de fer. He 
vist que ja fa molt temps que des de l’ACA, doncs, ho han fet. Ha sigut una llàstima 
que avui no hagi, no sé si volgut o pogut comparèixer el representant de la CHE, al 
qual també havíem sol·licitat la compareixença, que hauria estat molt bé poder-lo 
interpel·lar sobre quines mesures concretes des de la CHE, i després m’hi referiré, 
no?, al tema de les competències, doncs, estan fent ells. En tot cas, nosaltres hem 
vist que ja han començat a fer coses; està molt be, ho tenim clar, i el tema és, com a 
ACA, dir quina tècnica concreta de bypass, si s’ha arribat a aquesta conclusió, seria 
la més idònia per mobilitzar sediments de Riba-roja i Mequinensa, i com ho farien 
des d’un punt de vista físic, no?, de dir, o jurídic, o d’acció concreta.

Amb relació al que ha comentat lo representant de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre, el Manolo Tomàs, dir que com a CUP nosaltres compartim aquesta impotèn-
cia, aquest desconcert i aquesta desil·lusió de veure que van passant los anys i que 
no hi ha solucions efectives. I compartim sobretot l’anàlisi, la diagnosi que feu com 
a moviment social que sou, que sense una força al carrer, una força social mobilit-
zada, no s’assoleixen èxits, i aquí nosaltres, com a experiència cupaire, som experts 
en veure contínuament com anem aprovant coses, sobretot a les comissions o fins 
i tot als plens, que després són obviades sistemàticament o gairebé sempre pel Go-
vern. I en referència a la qüestió concreta de l’Ebre, malgrat que el Govern volgués 
acabar-ho fent, mos trobem amb una sèrie de limitacions competencials, i això és 
el que tancaria una miqueta la meva exposició, i veure si vosaltres també compartiu 
aquesta visió o no, o penseu que hi hauria alguna altra via.
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A Polet, agrair-li els coneixements populars que mos ha expressat i al final dir... 
No tenim..., és a dir, no hem d’inventar la sopa d’all; és una cosa que s’ha fet tota la 
vida, lo de mobilitzar sediments. Del que es tracta és de recuperar part d’aquestes 
tradicions, no?, d’aquesta manera de fer juntament amb tots los coneixements tèc-
nics que ja tenim i portar-los a la pràctica, no té més. És a dir, les solucions jo crec 
que ho ha expressat de manera molt clara, que són senzilles, al final, i del que es 
tracta, el que fa falta és acció, acció per moure aquells sediments físicament.

I, bé, només aquest tancament que volia fer, no?, de dir... Bé, amb lo PP di-
guem que són los dos únics partits nítids en aquest Parlament. Ells estan a favor 
dels transvasaments a tot arreu, i no se n’amaguen, i nosaltres estem en contra dels 
transvasaments a tot arreu, i en aquest sentit jo crec que som els dos únics grups 
parlamentaris representats que podem dir això, no? Parlant clar, ells diuen: «No, 
no, nosaltres, transvasaments a tot arreu i els que facin falta», i nosaltres en con-
tra a tot arreu, en contra dels que planteja el Govern espanyol, en contra dels que 
planteja lo Govern català, per molt que vulguin amagar dient que és una petita 
transferència d’aigua a quatre pobles de la conca, quan tots sabem que darrere 
d’aquí hi haurà lo tub, més gran o més petit, per portar aigua a Barcelona a través 
del Segarra- Garrigues.

En tot cas, dir que com s’ha exposat molt bé per part de l’ACA hi ha una cor-
relació..., i dic això del transvasament perquè jo crec que ha quedat molt clar. És a 
dir, hi ha una correlació directa entre la quantitat d’aigua que es pot arribar a mobi-
litzar i l’increment d’aquests sediments. També tenim lo problema principal de que 
aquests sediments estan immobilitzats majoritàriament, no?, però és evident que si 
podem arribar a moure aquests sediments però no tenim aigua per moure’ls... Per 
tant, hem de garantir els dos tipus d’accions.

I nosaltres som del parer que el que fa falta al final són accions directes i mà dura 
contra tota la màfia de l’aigua. És a dir, aquí hi ha hagut un acaparament i un apode-
rament de l’aigua per part d’unes elits, d’uns pocs, no? Al final, estem parlant d’unes 
comunitats de regants i d’unes hidroelèctriques, bàsicament, que són les funcions 
que tenen les dos preses, i el que s’ha de fer és anar en contra d’aquest establishment 
de l’aigua, d’aquesta gent que amb los anys s’han quedat amb un recurs que és de 
tots, que a més s’estan quedant amb uns sediments. Uns sediments que, com s’ha ex-
plicat molt bé, els acabaran generant problemes a ells, però que segurament mos els 
faran pagar a tots, perquè quan les grans elèctriques tenen un problema han vist que 
al final..., o les grans empreses energètiques, doncs, ho acaben repercutint al rebut 
de la llum, o al rebut del gas, o al rebut del que sigui. Per tant, el dia que aquelles 
màquines els quedaran inutilitzades pels sediments diran: «Necessitem una ajuda 
econòmica», i el Govern segur que els hi donarà, el Govern espanyol.

I per això nosaltres fem una aposta, per molt retòrica que sembli, que entenem 
que l’única solució possible per donar una resposta més o menys immediata, al-
menys al curt termini, és anar cap a una república catalana. És a dir, fer el referèn-
dum, votar, independitzar-mos i a partir d’aquí mà dura contra aquesta gent. Al-
menys per la part territorial que mos toca; sobretot podríem intervenir a Riba-roja. 
Perquè, si no, ja han vist quina solució hi ha, és a dir, o més ben dit quina no solució 
hi ha, perquè al final no és un problema de pressupost, com s’ha anat esmentant per 
aquí, que també, és evident, si no hi ha diners, doncs, hi hauran coses que no es po-
dran fer, però no és una cosa de pressupost, perquè si no mirem lo cas de Flix. Lo 
cas de Flix és un tema, al final, de competència o d’incompetència. Flix ha tingut, 
en lo cas de la descontaminació del pantà, eh?, ha tingut pressupost, ha tingut un 
projecte, ha tingut una acció que l’han començat però ja han vist lo ridícul que han 
fet. Un ridícul amb una sèrie de conseqüències i de riscos que encara no estan del 
tot avaluats. I allí hi ha hagut diners, però ja han vist com ho ha gestionat l’Estat 
espanyol, això. Ho ha deixat allà mig empantanegat tot, i hi ha hagut recursos eco-
nòmics per fer-ho.
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Per tant, tindre diners no és garantia de que les coses s’acabin fent bé. I l’únic 
marc possible d’intentar fer les coses bé és que les fem nosaltres, i com que nosaltres 
decidirem, o almenys la intenció nostra, com a organització política, és que puguem 
acabar decidint no només sobre la independència i la relació que vulguem tindre 
amb Espanya, sinó sobre totes i cada una de les coses que mos acaben afectant, i 
l’aigua i els sediments són unes de les coses que mos acaben afectant, és a dir, que 
haurem de decidir, és lo marc polític en lo qual nosaltres pensem que al curt termi-
ni és possible trobar una solució. Perquè seguir amb lo marc espanyol, ja hem vist, 
primer, que hi ha una inacció total, i segon, quan han tingut diners i han tingut la 
capacitat de fer-ho, en lo cas concret de Flix, no ho han fet i ho han deixat tot em-
pantanegat. Per tant, nosaltres defensem i apostarem i continuem apostant i amb to-
tes les conseqüències que això tingui per avançar cap a una república, cap a avançar 
a una independència que mos permeti decidir sobre tot això també. 

Perquè l’altra opció és continuar com estem i la solució no arribarà al curt termi-
ni, si continuem amb aquest marc polític actual. Arribarà, si arriba, doncs, d’aquí a 
vint o trenta anys, si és que abans no peta alguna presa, que això també un dia, pot-
ser, n’hauríem de parlar del risc que hi hauria amb relació a com estan, de seguretat, 
aquestes preses. I tots sabem lo que hi ha aigües avall de Riba-roja i Mequinensa.

El president

Gràcies, diputat Saladié. Ara té la paraula la diputada Roigé, de Junts pel Sí.

Meritxell Roigé i Pedrola

Moltes gràcies, president. Heu dit els tres compareixents, heu iniciat les vostres 
intervencions dient si té solució el delta. Veient la presentació del representant de 
l’ACA i veient també el que ens heu exposat tant Manolo Tomàs com Josep Berto-
meu des de la vostra experiència i des dels vostres estudis, entenem que sí que té 
una solució. I, per tant, partim de que estem tots aquí per tal de resoldre-ho d’una 
vegada per totes, perquè ens trobem en la situació que ens trobem i que es va agreu-
jant dia a dia. I del que som conscients tots, o almenys pràcticament tots, després 
d’haver escoltat les intervencions que m’han precedit, és que el delta està en perill 
i que cal actuar. 

Jo, abans de començar les preguntes als compareixents, voldria contestar també 
a la portaveu del Partit Popular. En cap cas hi ha discrepàncies al Govern, en cap 
cas hi ha opinions diferents al Govern. El país estem amb el mateix discurs abso-
lutament a tot arreu, i això ens ha quedat clar perquè ho hem dit a tot arreu. Hem 
dit el mateix als regants d’un lloc, als regants de l’altre. Per tant, no es tracta en cap 
moment ni de parlar del canal de la dreta ni del canal de l’esquerra ni de quina situa-
ció hi ha a uns i als altres, sinó el que es tracta avui i el que estem parlant aquí, que 
sembla que encara no ho han entès, és que el delta està en perill, és que el tram final 
del riu és que està en absolut perill i, per tant, el que cal és actuar, i que malaurada-
ment no tenim les competències. Perquè si les tinguéssim podríem actuar. I estem 
absolutament limitats a l’hora de poder actuar, perquè qui té les competències, que 
és l’Estat, no ho està fent. Per tant, no es tracta de mirar i de dir que els uns fan una 
cosa, els altres en fan una altra, sinó que es tracta, realment, de poder actuar. I qui 
pot actuar, a dia d’avui no ho està fent.

Entrant ja amb els compareixents, el senyor Munné ens ha dit que el delta té po-
tencial i capacitat per mantindre’s i per mitigar aquesta pujada del nivell del mar 
i que no hem de perdre ni un moment per tal de fer-ho. I també ens ha dit, també 
–ens has dit també–, Manolo, quina importància té el riu –quina importància té el 
riu– per a l’Estat, si al final sembla que s’acabi ja a Tortosa. I això ho patim també 
des d’allà, perquè la meitat del municipi el tenim dintre de la confederació i l’altra 
meitat ja és costes i, per tant, ens trobem amb aquesta dificultat de que sembla, quan 
agafem tots els paràmetres, que el riu acaba allà, i que, per tant, d’allà en direcció al 
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mar no acaba de tindre importància o no s’acaba de preservar amb la importància 
que haurien de tindre. I, per tant, la gravetat es va incrementant any rere any. 

És evident que la normativa no es respecta en la seva totalitat i cada dia s’està 
empitjorant la situació. Lamentem també esta manca de debat que s’està produint 
i que també entenem que des del territori tampoc se’ns està escoltant en la mesu-
ra que creiem que s’ha d’actuar, i s’ha d’actuar d’una forma evident per la situació 
que ens estem trobant a tota la costa i a tots els municipis que estan a la costa i que 
veiem, cada vegada, que van patint esta regressió. 

Respecte a les preguntes que els voldria fer, és a dir, respecte el senyor Munné, 
ens diu..., hem vist unes gràfiques que ens mostren que no només els embassaments 
són els culpables, si els podem dir culpables, d’aquesta situació, sinó que hi han altres 
circumstàncies. Si ens podria aprofundir en aquest detall, perquè hem anat veient 
també com ha anat evolucionant al llarg dels anys i tampoc anava lligat al fet dels 
embassaments. També, creu que hi ha possibilitat i és viable poder gestionar ade-
quadament el sediment dels desembassaments de Riba-roja i Mequinensa i poder 
fer front als efectes de la pujada del nivell del mar del delta de l’Ebre? O què s’està 
plantejant? Com creu que caldria actuar per tal de poder determinar els passos a fer 
en un futur? 

Respecte al Manolo Tomàs, al Josep Bertomeu, si ens poden exposar, quins 
passos creuen que hauríem de realitzar a nivell de conscienciar la ciutadania, als 
regants, també –avui ens acompanyen representants de l’esquerra de l’Ebre, que 
també voldria aprofitar per saludar-los. Com hem de gestionar el que és aquesta 
conscienciació de ciutadans, de la gent que està conreant les terres, a nivell dels 
camps d’arrossos, a nivell del delta, amb els regants, amb l’aposta pel rebliment, 
amb l’ús de l’aportació de sediments, com aquest element fertilitzador dels camps 
de conreu, que suposa, per tant, el manteniment del delta. Què s’ha de fer per tal de 
conscien ciar i per tal de que este discurs vagi més enllà i que cada vegada la gent 
se l’agafi més com a seu, a l’hora de poder entendre’l i reivindicar-lo, com es feia 
abans, com nos ha explicat? I, també, com veuen, quina opinió tenen del projecte 
Life, del projecte que s’ha plantejat, Life, del projecte Life, que han exposat, el que 
està liderant també des de l’ACA, l’IRTA? Bé, respecte a aquesta aportació de sedi-
ments, la darrera que han comentat abans que es va fer al terme de Benifallet, al 
seu pas al riu allà, també una mica, com creuen que això pot incidir, des de la seua 
experiència, també? 

Sabem que el delta traient-ne sediments es pot salvar, això ho ha dit el senyor 
Bertomeu. Incidim des de la nostra limitada competència, perquè, al final, és pràcti-
cament nul·la, però, en tot cas, farem tot el possible perquè des d’aquí i cada vegada 
més s’escolti esta veu que el que vol es preservar el delta, que tant necessitem. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Roigé. I ara els demanaria que contesteu, segurament en el 
mateix ordre que heu intervingut abans. Els sembla bé? (Veus de fons.) Tindrà la 
paraula Munné, de l’agència.

El cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Agència 
Catalana de l’Aigua

Bé; moltes gràcies, president. I als grups parlamentaris per... Hi ha moltes pre-
guntes, això vol dir que han estat escoltant i atents a la presentació. N’hi ha mol-
tes que, potser, aniré agrupant, perquè n’hi ha moltes. Jo he anat apuntant, més o 
menys, aquí el que ha anat sorgint. 

Els representants del Grup de Ciutadans comentaven el tema sobre el pla inte-
gral de sediments que s’ha fet i el tema dels aqüífers afectats. Nosaltres ara, pel que 
nosaltres coneixem tècnicament, des de l’Agència Catalana de l’Aigua, no hi ha un 
pla integral de sediments encara en marxa ni se n’ha parlat. S’ha fet una proposta 
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de que es dugués a terme, però el desconeixem. És clar, això sí que és veritat que 
–i això enllaçàvem també amb les altres respostes– era un tema de competències, 
no?, com abans també apuntava la senyora Meritxell... (veus de fons), Roigé –perdó. 
Era un tema de... És clar, nosaltres, des de l’Agència Catalana de l’Aigua, tenim unes 
competències de conques internes, eh?, i la part catalana de l’Ebre, al ser una conca 
intercomunitària, està gestionada des de l’Estat. 

Nosaltres podem fer estudis, podem anar una mica més enllà, per fer propostes, 
però, evidentment, estem subjectes a la intervenció, com qualsevol funcionari públic 
o treballador públic de l’Administració. Tenim el nostre finançament, ve a través del 
cànon de l’aigua i té una finalitat, aquest cànon de l’aigua, i, per tant, no podem anar 
més enllà. Segons quin tipus d’actuacions les hem de proposar que les faci l’Estat, en 
aquest sentit, i llavors, tot el que són ja treballs de dir: «Escolta, un pla integral de... 
Anem a posar-hi diners per començar a “bypassar” sediments», evidentment, això 
simplement és així. Hauria d’estar contemplat en el Pla hidrològic de l’Ebre i hauria 
d’estar finançat per l’Estat, pels pressupostos generals de l’Estat. 

És a dir, nosaltres com a Agència Catalana de l’Aigua ens encarreguem de con-
ques internes, tenim el programa de mesures de conques internes, fem la inversió a 
conques internes. També fem inversió a la resta de Catalunya pel que fa a les com-
petències que tenim transferides, com, per exemple, el sanejament, temes d’abasta-
ment. Però en tot el que és la intervenció de domini públic hidràulic, és clar, tenim 
bàsicament transferit tot el tema de policia d’aigües, que són els estudis i treballs 
de seguiment, però la intervenció dins del domini públic hidràulic, això és un tema 
que, des d’un punt de vista de la nostra intervenció ens costa, doncs, argumentar 
la justificació de dedicar-hi aquests..., d’inversions. Tot i que podem fer coses, eh?, 
evidentment, però sempre amb el vistiplau de l’Administració actuant, que és la 
confederació hidrogràfica, és l’Estat, en aquest cas a través de la confederació hi-
drogràfica. 

Llavors, per això, en aquest sentit, doncs, ens quedem a les portes. La nostra idea 
és aportar tots els treballs, el coneixement i col·laborar, evidentment, de la mà de la 
confederació. De fet, els hem anat a parlar moltes vegades, els hem fet propostes, 
les al·legacions que hem fet al Pla hidrològic de l’Ebre era que incorporessin aques-
tes mesures o, com a mínim, estudiar-les. Bé, coneixen..., els plans hidrològics de 
conques es revisen cada sis anys. Ara s’ha aprovat el Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre, també el de conques internes, fins a 2021, però el 2021 s’han de revisar per 
als propers sis anys, 2021-2027. Nosaltres, per exemple, el Pla hidrològic de l’Ebre 
no contempla cap partida per fer aquest tipus d’actuacions. És, potser, lògic que no 
la contempli, perquè encara no el coneixien. Però sí que ara, si aquestes mesures les 
volem incorporar en el proper cicle de planificació, a partir de 2021 fins a 2027, ara 
hauríem de començar-ne a parlar perquè quan es revisi aquest pla d’actuació, aquest 
programa de gestió de l’Ebre, s’hi incorporin, eh?, i puguem començar a actuar a 
partir de 2021 fins a 2027. Aquesta seria la idea, i que els hem proposat.

De fet, la confederació preveu inversions a l’Ebre. Hi ha una inversió de 100 mi-
lions d’euros per fer una barrera contra la intrusió salina. Probablement, aquests 100 
milions d’euros, que són molts diners –són molts diners–, igual una part d’aquests 
diners podrien anar a fer estudis ja d’alliberament de sediments i, amb els treballs 
que hem fet nosaltres dels models, doncs, acabar-ho de complementar i col·laborar 
conjuntament, no? Sempre hem allargat la mà a col·laborar amb la confederació i 
amb el Govern de l’Estat, amb la Direcció General de l’Aigua, a treballar conjunta-
ment en aquests temes.

El tema dels aqüífers afectats, en principi, els sediments no els afecten de mane-
ra directa. Sí que és veritat que si baixa el nivell del delta, si hi ha una compactació 
del terreny i un afonament, hi ha un tema d’intrusió salina i tenim problemes de sa-
linització de les aigües subterrànies, eh? Llavors, pot afectar en aquest sentit, més 
químic que no pas físic, eh?
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Al representant que queda, del partit PSC, no? (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) 
El tema dels bypass, doncs, si tenim alguns estudis fets o si tenim ja coses fetes o en 
coneixem. No, no ho hem treballat, eh? De moment, ens hem quedat amb el model, 
amb això dels models, sabem que ja han recollit tota la informació, però no hem 
entrat més en temes de costos, perquè la idea és esperar perquè a través, com deia, 
del nou Pla hidrològic de l’Ebre tot això es pugui incorporar i hem d’anar de la mà 
de la Confederació de l’Ebre i dels pressupostos generals de l’Estat. Entenem que 
nosaltres anem recollint informació, la tenim. El pas següent ja seria mirar realment 
costos i posar-nos mans a l’obra i començar a fer proves reals per poder tirar enda-
vant això, eh?

A la senyora Hortènsia Grau, no?, bé, el tema de..., una mica ja li he respost 
també amb la resposta que he donat a Ciutadans, no?, el tema de la intervenció de 
domini públic hidràulic. Estem una mica lligats de mans en el sentit competencial 
pròpiament dit i d’intervenció i d’ús de diner públic cap a segons quins tipus d’ac-
tuacions, no?

El tema de la XIADE, la xarxa d’indicadors ambientals del delta de l’Ebre 
–RIADE en castellà, la red de indicadores, eh?–, això, a veure, ara està funcionant, 
diguem-ne, a mitges. Pel que fa a la nostra part... O sigui, la xarxa d’indicadors és 
una actuació que ve del PIPDE, del Pla integral del delta de l’Ebre. Es va executar, 
ens va costar de l’ordre de 15 milions d’euros, i es va acabar, ho va fer Acuamed. 
I després això es va cedir temporalment, perquè és una obra d’interès general i, 
per tant, la titularitat de tota la xarxa d’indicadors continua sent de l’Estat, la ti-
tularitat, però es va cedir el seu ús i funcionament per deu anys, una part a la Ge-
neralitat de Catalunya i una altra part a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
Això era un conveni signat entre la Confederació de l’Ebre i l’Agència Catalana de 
l’Aigua i del Departament de Territori i Sostenibilitat, que acorden això, les parts. 
La part que ens va recaure a nosaltres, que és tot el tema de la sensorització, dels 
piezòmetres, divuit piezòmetres, més les badies, això està funcionant –està funcio-
nant. Nosaltres tenim un acord signat, un conveni amb l’IRTA, de Sant Carles de 
la Ràpita, per fer l’ús i el funcionament d’aquesta xarxa d’indicadors, i jo crec que 
està funcionant. 

La part de que se li va cedir a la CHE, que és tota la part, diguem-ne, de control 
de qualitat, tot el tema del control dels cabals que circulen pels canals, això, estem 
pendents de que ells ens diguin què posaran o no en marxa. Hem parlat diverses ve-
gades amb ells; ells estaven pendents d’una contractació que s’havia d’aprovar des 
de Madrid, des de la Direcció General de l’Aigua, i de moment, a data d’avui, no en 
tenim coneixement. Estem a l’espera que ens diguin, perquè s’estaven rumiant de fer 
una optimització, perquè, realment, els costos de manteniment d’aquests sensors són 
elevats i ens van dir que volien fer una optimització i que, per tant, sí que en farien el 
funcionament de, potser no tots, però sí que d’una majoria, i que els triarien, i estem 
a l’espera. De moment, encara no ens han dit res.

El pla que comentava del conseller Rull, jo el desconec. Em sap greu. No sé 
exactament a què es refereix. Suposo que, pel que heu comentat, és probablement 
un tema de costes, que no és pròpiament de l’ACA, crec jo, eh? Potser es referia al 
pla que sí que el conseller Rull va presentar –ho ha comentat diverses vegades–, 
el Pla de les conques internes, el Pla hidrològic de conques internes. Però això és 
únicament i exclusivament de conques internes, per tant, aquí de l’Ebre no hi ha res, 
eh? Bé. I em sembla que ja està tot.

Bé, pel que fa al representant de la CUP, el què fer i com fer-ho, una mica ja el 
que estàvem comentant, no? El què fer, jo crec que ara tocaria això que comentàvem 
abans. Si em pregunta particularment, crec que la propera revisió del Pla hidrològic 
de l’Ebre, si encara és competència de l’Estat o si és una competència, diguem-ne, 
compartida entre estats, ja ho veuríem, hauria de contemplar una partida pressu-
postària per començar a fer alliberament de cabals sòlids, sediments aigües avall, 
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hauria de contemplar-ho. Ara hi estem a temps, estem a dos anys, tres anys vista de 
treballar en això, però hauríem, potser, d’incorporar-ho allà, i després començar a 
fer proves, a partir de 2021 fins al 2027, i a veure com això pot funcionar. Aquesta 
seria la idea que sempre hem proposat nosaltres.

I respecte a la senyora Roigé, de Junts pel Sí, doncs, això, el tema aquest d’aquests 
altres elements que poden condicionar la reducció d’aportacions de sediment, doncs, 
evidentment, hi ha una part –i això ho tenim estudiat, com comentàvem abans– 
d’usos dels sòl que s’ha reforestat; abans hi havia molt més ús de la conca per a te-
mes de conreus; tot això s’ha abandonat. Gran part del camp s’ha reforestat, i això 
ha comportat, d’una banda, un reducció de les aportacions de l’ordre de quatre mil 
hectòmetres cúbics, com deia abans, a l’Ebre, i també una reducció de l’erosió de la 
conca i aportacions de sediments.

Però, de totes maneres, estaríem parlant que actualment estan arribant de l’ordre 
de 2 milions de tones als embassaments, o sigui, aquests 2 milions, si poguéssim 
«bypassar» de l’ordre d’1,3 milions, seria potser el que necessitaríem que arribés al 
delta de l’Ebre per poder mantenir-lo i evitar els efectes d’aquesta pujada del nivell 
del mar. I els passos a futur, que comentàvem, ja em sembla que també l’he respost 
amb les altres preguntes que s’han fet per part dels altres representants polítics.

El president

Molt bé, gràcies. Bartomeu? Tomàs?

Josep Bertomeu Fornos 

Doncs, jo soc molt curtet.

El president

Molt bé, l’autoregulació també s’aprecia aquí.

Josep Bertomeu Fornos 

Sí? A veure. La meua visió de tot això sempre és la visió de pagès. Hi ha ha-
gut dos preguntes aquí que, d’alguna manera, es contesten en una. Una, s’ha parlat 
d’aqüífers. Suposo que vol dir la quantitat d’aigua que té l’embassament, com lo que 
afecta al soltar-la, la pèrdua d’aigua, i una altra, la de la contaminació dels sedi-
ments que hi ha. Abans de la construcció dels pantans, al delta hi havien dos puntes 
grosses d’arribada de riada, una a la tardor, dels temporals de tardor, carregadíssima 
de sediments, i una altra a la primavera, del desgel, blanca. 

Llavors, si se fa un bypass a la tardor, embassar aigua de cara a la tardor no és 
molt urgent; aquella aigua, si arriba carregada, màquina; i a la primavera, la que ve 
neta i de més qualitat s’aguanta per subministrar los diferents serveis. Se podria es-
tablir una precaució de que los anys que els pantans estiguin a una capacitat ics de 
baixa a la tardor també frenar-los. Però jo ho veig fàcilment –fàcilment– regulable, 
perquè quan arriben los sediments és a la tardor, i de cara a la tardor l’aigua no és 
tan imprescindible emmagatzemar-la.

(El president dona la paraula a Manolo Tomàs Caubet.)

Manolo Tomàs Caubet 

Bé, a veure, jo volia recuperar la primera pregunta. El senyor Terrades abans, 
que ell deia, si s’han estudiat los tipus de sediments que hi ha als embassaments, 
perquè això pot suposar un perill. Públicament no se sap. Sabem que sí que s’han 
fet estudis molt concrets, però no són públics. Però la postura nostra és que lo que 
està contaminat s’ha de treure del riu. És convenient treure-ho del riu, per dos mo-
tius. El primer és que cada vegada baixa menys aigua, amb la qual cosa augmenta la 
capacitat de contaminació; i la segona és que quan ve una riuada arrossega –l’expe-
riència–, arrossega los sediments contaminats cap a la desembocadura i contamina 
la desembocadura i la mar de l’Ebre. Per tant, és convenient que la societat i les ins-
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titucions agafin consciencia mediambiental i que es vegi que lo que està malament 
s’ha de desfer, s’ha d’arreglar, no?

Sobre lo Pla integral de sediments, sobre la redacció del pla i sobre al càlcul de 
costos de neteja dels embassaments, és motiu de la reunió que vam tindre a Madrid 
fa tres setmanes, en la que es va intentar col·locar una partida pressupostària de 
300.000 euros en los pressupostos generals de l’Estat d’enguany, però sembla ser 
que en virtut del par de Ciutadans i Partit Popular no era possible, i vam quedar 
compromesos tots los partits polítics menys el Partit Popular, que no va assistir –va 
ser l’únic que no va assistir a la reunió–, d’intentar col·locar una partida pressupos-
tària per a començar a fer este estudi ja, en lo mateix que es tindria aquí, de veritat, 
no? I és curiós, perquè a totes les reunions que hi anem sempre falta –i gràcies per 
la seua assistència aquí– el Partit Popular. Però li puc assegurar que si el Partit Po-
pular ens convoca, nosaltres venim, o sigui que no fallarem, no? Però és això, no?

Sobre el grup de treball, sobre el grup de treball estatal i català, és molt senzill: 
el grup de treball ha de ser estatal, en part, perquè és un riu intercomunitari, però 
també és convenient que hi hagi un equip català per la responsabilitat territorial: les 
Terres de l’Ebre són Catalunya i, d’alguna manera, és molt important, creiem, que 
dins de tot lo balanç d’estudis, negociacions i tal, n’hi hagi un punt, una singularitat 
bastant important com a contrapès. La pregunta si coneixem si la CHE ha comen-
çat a fer treballs, creiem que no, però no ho sabem segur. Públicament és que no, 
pensem que no.

obre el full de ruta que es va aprovar al Parlament, nosaltres, la veritat és que ens 
va agradar molt, i que som conscients i mos hauria agradat fer un seguiment d’este 
full de ruta. El problema que tenim la Plataforma en Defensa de l’Ebre és que no es-
tem professionalitzats, és que som..., o sigui, nosaltres estem aquí fora de les nostres 
hores de faena o perquè un percentatge molt elevat dels que estan aquí estan jubilats, 
no? Llavors, no tenim la... Però sí que és un full de ruta que mos va fer molta il·lusió, 
i que enteníem que es tractaven tots los temes importants que s’havien de tractar, i 
un seguiment ha sigut molt interessant. Les prioritats polítiques i parlamentàries 
a vegades tenen aquestes coses, no?

Sobre el debat de la política i la gestió de l’aigua. És que jo, això no ho hem 
acabat d’entendre. Al Pla hidrològic de l’Ebre està el Consejo del Agua del Ebro i 
el Comité de Autoridades Competentes. El Consejo del Ebro se pot discutir, més o 
menys; però el Comité de Autoridades Competentes són los governs autonòmics, 
que són los que decideixen. I mos trobàvem amb informes del Consejo del Agua del 
Ebro que després eren totalment ignorats pel Comité de Autoridades Competentes. 
Per tant, és veritat que la política està molt ficada en la gestió de l’aigua, però a algú 
li deu interessar. A nosaltres, no, amb tots los respectes per la seua professió, però a 
nosaltres, no. Nosaltres creiem que lo component principal ha de ser tècnic i cientí-
fic, i després ha d’haver-hi un consens sobre tot això.

Sobre el tema de l’equilibri entre l’ús agrícola i mediambiental, totalment 
d’acord. I és el que nosaltres estem demanant, que hi hagi un equilibri entre estos 
dos usos. I de fet hi han dos escrits de la Comissió Europea, un al gener del 2016 i 
l’altre a l’agost del 2016, en el qual li diu al Govern espanyol, al Ministeri d’Agri-
cultura i Medi Ambient i a la confederació que lo Pla hidrològic de l’Ebre no té en 
compte tot això, que és un pla hidrològic descompensat. 

Sobre lo cabal ambiental. Miri, lo cabal ambiental fixat en el pla hidrològic té 
un problema molt gros, i és que no ha sigut contrastat, ha sigut un cabal ambiental 
imposat. I és, a més a més, lo director –i ho vaig a dir perquè l’ha gestionat, ho va 
dir un acte públic– de planificació hidrològica de la confederació, senyor Manolo 
Medas, molt simpàtic, molt amable, a Amposta, quan li vam preguntar com s’havia 
calculat lo cabal ambiental del Pla hidrològic de l’Ebre va ser, la veritat, encantador, 
va dir: «¿Qué quieren que les diga? Es lo que nos ha sobrado de los compromisos 
que teníamos.» I això ho va dir públicament davant de dos-centes persones a Am-
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posta i tal, no? Per tant, lo cabal ecològic de l’Ebre és el resultat dels compromisos 
polítics que hi han riu amunt. Per tant, d’ecològic té molt poc, no? Això és un tema 
que està pendent del Tribunal Suprem –vostè ho sap, no?– i està pendent de revisió 
de la Comissió Europea, que és un tema, doncs, que vostès tracten pel seu compte i 
nosaltres estem portant pel nostre compte.

Però li vull dir una cosa molt clara. Vostè ha fet una pregunta que m’ha agra-
dat. És: si la plataforma representa la comunitat de regants de l’esquerra o la dreta 
o quina. Cap. No representem cap comunitat de regants, no tenim intenció de repre-
sentar-la, i representants de les Terres de l’Ebre són regidors, alcaldes i diputats. La 
Plataforma en Defensa de l’Ebre no té cap interès en representar ningú. Som uns 
centenars de persones que ens preocupa el futur del nostre territori, del nostre riu i 
tenim ganes de deixar-lo en bon estat per a futures generacions, i no hi ha res més. 
I no busqui res més, perquè no hi ha res més. I no veurà en cap dels portaveus de 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre cap inclinació política clara. Per al nostre paper 
estem obligats a assistir un munt de tipus d’actes, però mantenim una escrupolosa, 
i a vegades emprenya mantenir està escrupolosa independència, perquè creiem que 
el nostre moviment és un moviment que no pot ser defraudat, i no serà defraudat. 
I això li demano per favor que ho tingui en compte. Som ciutadans i no volem repre-
sentar ningú, ni mos interessa representar ningú. Les comunitats de regants s’elegei-
xen per ells mateixos, i endavant. I ells fan les seves polítiques. 

Una altra cosa és la crítica que fem a la gestió del riu, que diem: no és just que 
una part dels usuaris de l’aigua assumeixin una responsabilitat en planificació terri-
torial. Perquè lo que s’està fent a l’Ebre amb tota la política d’embassaments, rega-
dius i canals és modificar la planificació territorial d’Aragó i de Catalunya; se 
despobla el Pirineu aragonès i si no ho solucionem se despoblarà el sud de Catalu-
nya. I això és un objectiu per nosaltres important, prioritari per evitar. I perdoni la 
passió, eh?, però...

I, ja per anar acabant, som conscients de les limitacions competencials del nostre 
Govern, som molt conscients de les limitacions competencials en lo tema de l’Ebre. 
Nosaltres diem col·loquialment que el nostre Govern no pinta res a l’Ebre, o pinta 
molt poquet, no? I és així, i això és una cosa que nosaltres no podem modificar. Lo 
que també entenem que moltes vegades lo nostre Govern se confon amb la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre. Nosaltres estem en contra de qualsevol transvasament 
mani qui mani, lo promocioni qui lo promocioni i faci el Govern qui faci en les cir-
cumstàncies polítiques que vulgui. I això és una cosa... La nostra trajectòria arran-
ca de fa trenta anys, i no la modificarem. I això ho han d’entendre. Nosaltres el que 
estem planejant és la supervivència d’un territori i un model territorial. I això no se 
m’entengui malament, ha sigut sempre així, va ser així amb lo franquisme l’any 73, 
i ha sigut en tot lo procés de la democràcia espanyola, i seguirà sent així. I aquí lo 
que demanem és simplement no que la plataforma modifiqui la seua forma de tre-
ballar, sinó que els governs modifiquin la seua forma de governar, que pensem que 
és molt més fàcil.

I res més. I en el tema de com se pot solucionar, bé, ja respondré a la senyora 
Meritxell, però en el tema de com se pot solucionar millor la problemàtica de gestió 
del riu amb una nova situació política d’independència, república, tal, nosaltres, amb 
tots los respectes, la plataforma en això no hi entrarem. Nosaltres, en la situació po-
lítica que hi hagi, sigui la que sigui, seguirem defensant lo nostre objectiu, perquè 
tenim entès, o teníem la sensació de que los interessos de les Terres de l’Ebre moltes 
vegades costa de fer-los entendre. I quant a què es pot fer amb la ciutadania per a ser 
conscients de..., doncs, aquí, sí que, la veritat, si algú té alguna idea que me la doni, 
eh? Perquè nosaltres el que intentem és pedagogia. Lo que passa és que, com dèiem 
abans molt bé, això és com lo futbol, per lo vist, eh?, la gent s’escalfa de seguida, és 
molt difícil a vegades tindre... Llavors, quan parles per exemple de dir «doncs, bé, 
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mira, anem a gestionar els regadius d’una manera diferent», doncs, la gent s’enfada. 
O sigui... I no sé, no ho tenim clar. Sabem què s’ha de fer, però no sabem... 

I a més una cosa: jo demanaria a les persones aquí presents, a banda de gràcies 
per escoltar este rotllo que estic pegant, és que entenguin que nosaltres de tot, sem-
pre que poguéssim, intentarem evitar un conflicte territorial. O sigui, és que això, 
no hem de caure en el conflicte territorial. Quan nosaltres ens mobilitzem no és per 
a discutir-nos amb ningú, amb cap societat; és simplement perquè siguem escoltats. 
Si nosaltres no mos mobilitzem no som escoltats, és la sensació que tenim. Per tant, 
per favor, que ningú aixequi banderes de confrontació; no és la intenció. I si algú ho 
creu que mos ho digui, que modificarem alguna cosa. Però entenem que és un tema 
molt complex on no hi han veritats absolutes, on tothom té alguna cosa a dir; los re-
cursos cada vegada són més escassos, però no són més escassos perquè falten, no, 
sinó perquè no estan en bones condicions per a ser utilitzats, perquè estan contami-
nats, la major part de recursos, no?

Llavors, entenem que això és un procés llarg, lent; nosaltres portem molts anys, 
portarem els anys que facin falta. Però sí que lo que voldríem, d’alguna manera, és 
que les institucions mos rebessin i fessin la feina que estem fent nosaltres, no? D’al-
guna manera és acabar amb la problemàtica de l’Ebre, que hi hagin sediments, que 
hi hagin recursos, que baixi l’aigua al riu i que tothom pugui viure amb tranquil·litat 
i amb pau.

I moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Tomàs. Obrirem una segona ronda, per si algun portaveu 
vol usar la paraula, però abans advertiré els amics que ens acompanyen que a la co-
missió el criteri del president és que no s’han de fer aclamacions, ni donant suport 
ni mostrant enuig en qualsevol intervenció de cap grup parlamentari. Jo aprecio la 
passió de l’intervinent, jo també la tinc, l’entenc, però hem de mantenir...

Per tant, hi ha cap grup parlamentari que vulgui fer una segona intervenció? 

Hortènsia Grau Juan

President, jo nomes un comentari...

El president

Però només...

Hortènsia Grau Juan

Només –només–, molt curtet. I, a més, més adreçat a la companya Xandri...

El president

No, no. No hi ha hagut cap al·lusió directa.

Hortènsia Grau Juan

Bé, doncs, no l’adreço a la companya Xandri, és una reflexió.

El president

Diputada Grau, no m’entrin... Vostè té molta influència en lo president, no se la 
jugui entrant en un joc d’al·lusions.

Hortènsia Grau Juan

No, no.

El president

És una compareixença, no és un debat entre dos.

Hortènsia Grau Juan

Doncs, no entrarem en al·lusions, ja l’hi comentaré al tren.
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El president

Això em sembla fantàstic, moltes gràcies. Aquí..., algun diputat més vol provar a 
intervenir? Moltes... (Veus de fons.) Ah, sí, tenim lo vídeo? Està resolt, Dolors? (Veus 
de fons.) Bé, doncs, ara, ja, sí que endrecem la part final de la sessió. Tira –tira–, 
Dolors, ja. Ah, ja va, doncs, au, al loro, i els que no ho heu pogut conèixer del tot, 
baixeu i gaudiu.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)
Molt bé. Crec que ara està tot. Moltes gràcies de nou a tots los que mos heu 

acompanyat i mos heu ofert les vostres explicacions. I també moltes gràcies de nou 
a la gent de la terra, d’allà baix, que mos heu visitat avui, que acabeu de «disfrutar» 
el dia per aquí, amb tota la passió que hi vulgueu posar. I moltes gràcies a tots los 
portaveus també per, com sempre, haver facilitat la faena i els serveis, la faena del 
president de la comissió i de la Mesa. 

Bé, doncs, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i onze minuts.
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