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Sessió 7 de la CEPDE

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (CEPDE) s’obre 

a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix J. Lluís Salvadó Tenesa, acompanyat de la 

vicepresidenta, Sílvia Romero Galera, la secretària, Irene Negre i Estorach, i el secretari 

en funcions, Joaquim Jubert Montaperto. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Roca-

mora.

Hi són presents Joaquim Paladella Curto, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Maria 

Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Isabel Lázaro Pina, pel 

G. P. de VOX en Cataluña; Laia Estrada Cañón, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar; Jordi Jordan Farnós, pel G. P. d’En Comú Podem, i Matías 

Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-

ral, Teresa Jorda i Roura, acompanyada de la secretària d’Acció Climàtica; el delegat territo-

rial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó Fernàndez; el director 

general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur Chiaraviglio, i el representant 

de la Taula de Consens del Delta Xavier Curto Hierro.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant 

la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (tram. 357-00472/13). 

2. Compareixença del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre davant la Comissió 

d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (tram. 357-00473/13). 

3. Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la 

Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (tram. 357-00474/13). 

4. Compareixença de Xavier Curto Hierro, representant de la Taula de Consens pel Del-

ta, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre (tram. 357-00475/13). 

El president

Bona tarda a tothom. No farem avui salutacions a les persones que mos acompa-
nyeu, perquè la llista és bastant llarga.

En tot cas, començar agraint-li a la consellera la seua presència aquí avui a la 
compareixença. Segurament que n’esteu al cas. Ja hem celebrat quatre sessions amb 
una vintena de persones que han vingut a comparèixer. La major part d’estes vint 
persones eren representants d’administracions locals o d’institucions pròpies del ter-
ritori. Per tant, hem sentit eminentment la veu del territori. 

En tot cas avui, en aquesta cinquena sessió de compareixences, donem i obrim 
un nou espai, un espai en el que diferents persones que representen l’Administració 
de la Generalitat aniran passant per esta Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre. I, en tot cas, a continuació, també tindrem compareixences del món 
científic i també d’altres persones representants de l’Administració de l’Estat i tam-
bé un conjunt de fins a trenta compareixents més que mos acabaran transmetent una 
mica una visió el més transversal possible, que és l’objectiu d’esta comissió. 

Compareixença de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural 

357-00472/13

Dit això, en tot cas, com ja sabeu, teniu fins a trenta minuts per a comparèixer. 
Posteriorment, els diferents grups aquí presents tindran cinc minuts per a portar a 
terme les preguntes que consideren oportunes. I, com és habitual en este tipus de 
compareixences, doncs, tindràs la..., tindreu l’oportunitat per a fer-ne la resposta. Dit 
això, moltes gràcies per la seva assistència i també agrair-li a la secretària Anna Bar-
nadas la seua assistència també en esta comissió.
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La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(Teresa Jordà i Roura)

Doncs moltes gràcies, president. Membres de la Mesa, diputades i diputats que 
ens acompanyeu, una salutació a totes i a tots. Com veuen, avui gairebé hi ha més 
públic que diputats, eh? Ens acompanya..., bé, d’entrada, a la meva dreta, i que no 
serveixi de precedent, la secretària d’Acció Climàtica, la senyora Anna Barnadas. 
I també ho fan des de la sala el delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, el di-
rector dels serveis territorials també de les Terres de l’Ebre, el director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural, que també podran escoltar en el segon torn 
de compareixences. I també hi són presents..., ara només en veig un, d’alcalde del 
territori, l’alcalde de la Ràpita. Em consta que algun més està venint, però que la 
carretera i, en fi, les coses que passen a la carretera han fet que encara no pogués ser 
aquí. Els dos presidents de les comunitats de regants, el portaveu també de la taula 
de consens. En fi, voldria donar les gràcies a totes i a tots els que avui ens heu volgut 
acompanyar en aquesta compareixença aquesta tarda. 

Abans de començar la meva intervenció, no puc fer altra cosa que agrair als di-
putats i diputades d’aquesta comissió d’estudi la creació també d’aquesta comissió i 
el fet de que hi sigueu i, òbviament, que hi doneu sentit, eh? Jo crec que és impres-
cindible, sens dubte, escoltar a tothom, parlar amb tothom i sobretot estar atents a 
tots els punts de vista que ens permetin, doncs, estudiar i, sobretot –sobretot–, més 
que estudiar, perquè d’estudis ja n’hem fet molts, executar les millors mesures de 
protecció del delta de l’Ebre, davant, evidentment, les diferents amenaces: l’amena-
ça de regressió, la subsidència, la minva de cabal del riu i les conseqüències, òbvia-
ment, del canvi climàtic. Així ho van votar i ho van acordar al juny de l’any passat. 
I, per tant, agrair-los que ens ajudin, sens dubte, a empènyer, que ens ajudin a trobar 
les millors de les solucions per a la protecció d’aquest espai natural, també des del 
Parlament del país, des del Parlament de Catalunya. 

Avui intentaré, si m’ho permeten, jo mateixa afegir alguna mica més de contin-
gut a les compareixences prèvies que ja han tingut lloc en aquesta comissió d’estudis. 
Mirin, el delta de l’Ebre –ho hem dit moltes vegades– és un espai únic. És un espai 
únic també al nostre país, a Catalunya: la primera zona humida del país i una, sens 
dubte, de les més remarcables de la Mediterrània occidental. És un espai que es me-
reix, sens dubte també, una especial cura i interès pels seus valors, que són molts: els 
seus valors biològics i els seus valors geològics, paisatgístics i també, val a dir-ho, 
socioeconòmics. 

Som conscients –ho som molt– de la seva situació estratègica. Som molt cons-
cients també del seu paper biològic, que contrasta amb la forta humanització d’aques-
tes terres. Coneixem les característiques úniques que han forjat un paisatge peculiar, 
com és el del Delta, l’acció de la naturalesa combinada també amb l’espècie humana. 
I no només aquest Govern n’és sabedor, sinó que la seva importància també ha es-
tat reconeguda per diferents, per múltiples organismes especialitzats també a escala 
internacional. 

Com saben, ara fa un any de la creació d’aquest departament, d’aquest nou De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Ara fa un any que som 
aquí i amb les responsabilitats també en matèria d’acció climàtica. I, què hem fet 
durant aquests mesos? Doncs analitzar en quina situació es troba el Delta i estu diar-
ne també l’estat actual per poder decidir, amb tota la fermesa possible, cap a on vo-
lem anar. 

Com estan fent vostès aquí en aquesta comissió, diputades i diputats, el que hem 
fet durant aquests mesos és parlar i escoltar a tothom. Val a dir que també –i se’n 
parlarà també a continuació, amb els altres compareixents– hem viatjat. Hem sortit 
a veure, a conèixer com ho fan en altres territoris. En aquest sentit, dir-los també que 
si avui estem aquí també és gràcies –i vull posar-ho molt en valor– a la feina feta 
per la taula de consens i el seu pla Delta. És de rebut –és de rebut– posar-la en valor, 
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perquè les nostres accions també neixen d’aquesta feina. Sense aquesta feina, hagués 
estat molt més difícil o potser no hagués estat possible. En definitiva, com veuen, 
tot d’accions per avançar, com els deia, cap a una direcció inequívoca per protegir el 
Delta, que és el que avui, deia, intentaré explicar-los.

D’entrada, és evident detectar les debilitats, i les debilitats les hem detectat, i 
hem treballat, durant aquests mesos també, per convertir aquestes debilitats en for-
taleses. En aquest sentit, som molt conscients –i en això treballem incansablement– 
que volem que hi hagi un diàleg més fluid amb totes les administracions que hi tenen 
competències. Volem un diàleg honest i volem un diàleg, si m’ho permeten, àgil amb 
la taula de consens, però també amb les entitats ambientals. Hi hem de ser absoluta-
ment totes i tots. Ningú en pot quedar al marge. 

Volem, perquè ho considerem essencial, construir una visió compartida entre la 
gestió agrícola –per nosaltres, molt important– i la conservació de la biodiversitat 
–també extremadament important–, que ens permeti acabar amb un discurs, si m’ho 
permeten, segmentat entre aquests dos sectors. No és una cosa exclusiva del Delta, 
eh?, que moltes vegades aquests dos discursos es contraposin. Malauradament, ens 
hi trobem en altres aspectes. Però la nostra missió –i en això treballem el departa-
ment no només a l’Ebre, sinó arreu– és justament que aquests dos sectors cooperin; 
cooperin i deixin, si m’ho permeten, de competir. Volem, en definitiva, incidir en 
una planificació específica, que segurament –i no ens fa por dir-ho– és el que ha 
mancat fins a dia d’avui.

El delta de l’Ebre és un ecosistema –ho he dit abans– únic, però el delta de l’Ebre 
és també alhora un ecosistema fràgil, fràgil a les inclemències climàtiques. L’única 
manera de protegir-lo –l’única manera de protegir-lo– és anant tots i totes a una. 

Per això, la primera cosa que els vull anunciar avui és que tenim un acord per tre-
ballar plegats, per teixir un horitzó comú basat en solucions, solucions basades en la 
natura. Perquè no podem lluitar contra les forces de la natura –segurament, seran ine-
vitables–, però el que sí que podem fer és utilitzar-les en favor de les nostres necessi-
tats. El Delta –ho he dit, m’ho han sentit a dir en alguna ocasió– ha d’estar per sobre 
–per sobre– de pugnes i de colors polítics, ha d’estar per sobre de desavinences que 
només siguin polítiques i no tècniques, lligades, evidentment, moltes vegades, massa 
vegades, malauradament, a rèdits personals. 

Per això, avui anunciem –i vull fer-ho en aquesta comissió d’estudi, vull que si-
guin vostès els primers– la creació de la Comissió per a la Protecció del Delta de 
l’Ebre com un òrgan consultiu, un òrgan assessor, un òrgan de concertació i partici-
pació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sec-
tors, tots els sectors de la societat civil. Tots per anar a una, totes i tots amb un sol 
objectiu: protegir el delta de l’Ebre. 

Mirin, noves accions –que a vegades en parlem– no signifiquen en cap cas noves 
maneres d’organitzar-nos. Però no signifiquen en cap cas esborrar tot el que hi havia. 
No significa fer una taula rasa ni significa partir de zero ni tornar a començar, sinó 
al contrari. El que significa és sumar, sumar més i millor, crear nous espais de tre-
ball per abordar un repte majúscul de manera global, buscar el consens transversal 
de tots els agents involucrats. 

I la segona cosa que també els vinc a explicar és que, per fi, tenim una estratè-
gia sòlida, una estratègia de govern, una estratègia de govern per protegir el delta 
de l’Ebre. També vull dir que no són cants de sirena ni són promeses buides. Són 
accions estratègiques, són accions planificades. És més, són accions estratègiques, 
planificades i calendaritzades, que ens marquen el camí, que ens diuen què hem de 
fer, com ho hem de fer, quan ho hem de fer i amb qui ho hem de fer.

Em sembla que ser capaços de donar resposta a aquestes preguntes és el primer 
pas i un pas ferm per treballar tots i totes per la protecció del nostre delta de l’Ebre. 
Es tracta d’una estratègia pel Delta que és un model de cohesió en base a la sosteni-
bilitat; una estratègia que uneix coneixement i gestió per evitar la regressió del Delta 
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i la subsidència amb solucions, com he dit abans, basades en la natura. Com els deia 
abans, no es tracta d’anar en contra de les forces de la natura, eh?, sinó que es tracta 
d’utilitzar-les per afavorir les nostres necessitats, de ser dinàmics per poder adaptar-
nos-hi, viure amb la natura i no només de la natura.

Sabem, de fet... Sabem –de fet, ho hem reclamat, la majoria..., ho han reclamat 
la majoria de compareixents que han passat per aquesta cadira, que avui tinc l’ho-
nor d’ocupar– que el Delta necessita mesures urgents, que les necessita ja. Això em 
consta que s’ha dit en aquesta comissió. Però també és cert que ens cal tenir..., és a 
dir, compartim la diagnosi que aquestes mesures es necessiten ja, de manera urgent, 
però també és veritat –també és veritat– que cal tenir una mirada més llarga si vo-
lem solucions també efectives de veritat, eh? 

És per això que aquesta estratègia, que ara desgranaré de manera ràpida, comp-
ta amb tres escales temporals: una escala a curt termini, de l’any 2022 al 2024; una 
a mitjà termini, 2025-2028, i una a llarg termini, que és aquest horitzó a més llarg 
termini, aquest horitzó 2050, eh?, aquest horitzó que vostès saben perfectament tan 
marcat també climàticament. 

I, a la vegada, aquestes tres escales temporals s’interaccionen entre elles en tres 
àmbits de treball, per nosaltres, cabdals i molt i molt importants. En primer lloc, la 
governança, clau, és a dir, la participació dels actors públics i privats amb compe-
tències per assolir els objectius de gestió. En segon lloc, precisament aquesta gestió, 
eh?; la governança, però aquesta gestió en segon lloc. Parlem, per tant, de totes les 
actuacions plantejades per evitar la regressió i la subsidència al Delta. I, en tercer 
lloc –que, per ser l’últim, no menys important–, la comunicació. Considerem im-
prescindible ser transparents en tot moment, pensar en com donem a conèixer allò 
que fem i què podem fer amb els diferents actors. 

Així doncs, explicada l’estructura d’aquesta estratègia, passo, si els sembla, a 
desgranar-ne les accions que se’n deriven. Quines són aquelles accions que farem 
a curt termini, és a dir, des d’ara fins al 2024? A nivell de governança, establirem 
una col·laboració amb el ministeri per impulsar actuacions comunes. Com es mate-
rialitza, això? Doncs propiciant la creació d’una taula de treball amb un màxim de 
deu, dotze membres, una taula de caire tècnic i amb participació del departament, 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de la taula de con-
sens i de les entitats ambientals. Estem parlant d’un horitzó imminent. De fet, tan 
imminent –i els asseguro que és una coincidència– que la primera trobada tècnica, 
malgrat que no s’hagi creat aquesta taula de manera formal, és justament demà, dia 
18 –ministeri, departament, taula de consens, entitats ambientals. També, a curt ter-
mini, a nivell de gestió, allò que ens ocupa és realitzar la despesa signada pel Delta, 
eh?, un tema que ha sortit en diverses ocasions també aquí al Parlament. N’han par-
lat també en aquesta comissió –em consta–, i jo mateixa, quan vaig comparèixer en 
comissió explicant els pressupostos..., en vàrem parlar.

Com que sé que és un tema que ens preocupa a tots, deixin-me entrar en detall 
i explicar-los exactament com repartirem els 6 milions d’euros que tenim assignats 
per al Delta, però sobretot explicar-los com plantegem els projectes que l’estratègia 
Delta planteja per al delta de l’Ebre.

Aquest 2022 es començarà l’execució de les guardes de les basses –l’Encanyissa-
da, la Tancada i Canal Vell–, tant en el seu perímetre com en les connexions a mar. 
Aquesta actuació es porta a terme amb pressupostos de l’any 2021. S’inicia també 
aquest any l’avantprojecte del Fangar-Marquesa, on es preveu extreure sorres amb 
dragues de la bocana de la badia del Fangar per ubicar-les al frontal de l’hemidelta 
nord, als voltants de la platja de la Marquesa. En aquest sentit, es prepara una pri-
mera col·laboració per importar el model holandès. I, donat que ja està prevista una 
batimetria entre deu i cinquanta metres de fondària dels voltants del Delta, es pro-
posa també licitar estudis de bancs de sorres disponibles que permetin abordar nous 
dragats. Aquest aspecte, si m’ho permeten, és summament important per poder defi-
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nir d’una manera rigorosa tota l’estratègia d’aportació de sorres als punts més dèbils 
del Delta.

I, per finalitzar, les actuacions proposades aquest 2022, i donat que ja existeix 
un projecte executiu... Important, eh?, perquè els projectes, al final... Jo no soc nin-
gú per explicar-los a vostès com funcionen, però al final el projecte, fins que no és 
executiu i tenim els recursos, diguéssim..., queda molta feina, eh? Ja disposem del 
projecte executiu de guarda per a la badia dels Alfacs. Es planteja també iniciar 
l’avantprojecte de la guarda de la badia del Fangar, que ha de permetre assegurar la 
no inundació dels camps adjacents.

De cara al proper any 2023, aquests avantprojectes –Fangar-Marquesa i guarda 
del Fangar– s’han de convertir en projectes executius que hauran de permetre una 
posterior licitació. Es preveu la finalització de les obres de reforçament de les guar-
des, basses i l’execució dels estudis de sorres disponibles per a dragat –això el 23.

Per al 2024 ja es podrà licitar l’actuació de sorres Fangar-Marquesa, que ha d’as-
segurar la bona circulació d’aigua en tota aquesta badia i tenir unes platges al frontal 
nord del Delta amb capacitat de suportar o per suportar un altre temporal tipus com 
el que vàrem patir, com el temporal Gloria. I, amb les dades de sorres disponibles, 
ara ja sí, començar la redacció del projecte per reforçar la barra del Trabucador i 
l’illa de Buda –2024.

Com veuen, projectes que tenen continuïtat d’un any a l’altre perquè siguin so-
lucions efectives, però també duradores i, sobretot, no actuacions puntuals, eh?, que 
ens servirien de poc.

A banda, també dir-los que tenim alguns projectes també en ment per si hi hagués 
algun imprevist –que no té per què ser-hi, eh?– i no poguéssim executar, doncs, al-
guna de les accions que els he explicat. És a dir, volem invertir tots els recursos dels 
que disposem, només faltaria; per tant, tenim una bossa també de projectes de reser-
va per si, ho repeteixo, algun fallés –que no ha de fallar o no hauria de fallar res, eh?

I, per últim, a nivell comunicatiu –seguint l’esquema que els hi he citat abans–, 
a curt termini –i aquí sí que m’agradaria molt subratllar això, perquè crec que és la 
base de tot plegat–, considerem essencial clarificar competències, competències i 
terminis, explicar-nos millor sobre qui fa què per tenir, sens dubte, un discurs més 
acotat, una comunicació transparent, per dir les coses clares.

Mirin, gairebé –gairebé..., de fet, jo diria que cap, eh?– cap administració pot fer 
una acció de protecció al delta de l’Ebre sense que hi hagi una altra administració 
involucrada ni sense el propi territori –seria absurd. La Generalitat sola no pot fer 
re; el ministeri sol no pot fer re; la gent de l’Ebre sola no pot fer re. Però un sense 
els altres, tampoc. Per tant, sense cap mena de dubte hem de treballar plegats, però 
sabent qui fa què –això és extremadament important: qui fa què. És a dir, clarificar 
competències entre la Generalitat i el ministeri, i allà on nosaltres no tinguem com-
petències negociar les solucions, seure, parlar amb tots els agents involucrats i nego-
ciar les solucions. Això no va de fotos; la foto és el nostre Delta, no noms i cognoms 
ni persones ni administracions.

A més, ens cal també explicar –i crec que ho hem de fer molt bé– els terminis de 
les actuacions que proposem amb les diferents fases i ser transparents amb els tempos 
administratius. També ens cal fer això. Ho estem començant a posar en pràctica avui, 
jo crec que en aquesta comissió –és evident, eh?, ni seré jo qui ho faci, no m’agrada 
fer-ho, no ho he fet mai. Però, en qualsevol cas, parlar, doncs, de solucions màgiques, 
eh?, perquè no existeixen; el que sí que existeixen són solucions, si m’ho permeten, 
efectives, que, evidentment, necessiten, totes elles, el seu temps i la col·laboració de 
tots els agents implicats.

Passem, si els hi sembla, a les accions que tenim planificades a mitjà termini, eh?, 
és a dir, del període 25-28. Amb aquest horitzó, necessitem tenir un projecte estruc-
turat de participació coliderat per la Generalitat, és a dir, consolidar un model de 
gestió on la Generalitat lidera allà on pot i canalitza la reivindicació allà on no pot, a 
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més, fent participar el sector productiu i el sector conservacionista de forma integra-
da. És en aquest termini on també es finalitzarà –en aquest marc temporal 25-28– el 
pla de protecció del medi natural i el paisatge. Això vol dir que no farem res sobre 
aquest pla fins al 2025, perquè estem en aquest horitzó ara? Doncs rotundament no 
–doncs rotundament no. De fet, va ser justament el Parlament que va aprovar iniciar 
els treballs en qüestió de mesos, i així ho farem, eh?

I, com que segurament m’ho acabaran preguntant, ja m’hi avanço: ara mateix 
estem a l’espera que la junta rectora del parc natural aprovi reafirmar la voluntat de 
tirar endavant el pla de protecció, que això ha de passar els propers dies. Per tant, ho 
iniciarem tan aviat com tinguem aquest compromís, que considerem, ho repeteixo, 
indispensable per al bon funcionament del pla. Però també –deixin-m’ho dir, eh?– 
hem de tenir present que el mínim de tramitació legal per aprovar un pla d’aquestes 
característiques és de dos anys. Hi ha un element de participació molt important que 
volem garantir, i el volem garantir plenament –plenament–, i això potser vol dir que 
en el temps pot allargar-se. Farem el possible per complir terminis, però també vull 
deixar clar que aquí la participació hi serà i que tothom hi podrà dir la seva.

Nosaltres, en definitiva, volem un pla de protecció ambiciós. Per tant, sense dei-
xar de prémer l’accelerador, prendrem el temps que requereixi, i així tenir un pla 
integrador que treballi en la canalització dels sectors primaris cap a la conservació 
de la biodiversitat i també del paisatge del Delta, perquè això és possible. Perquè el 
Delta és el que és perquè tots aquests sectors hi han fet molt, i tots aquests sectors 
hi han de poder dir la seva, i tots aquests sectors han de poder ser-hi, a l’una, també 
en la seva preservació.

En aquest període temporal, també impulsarem el pla de contenció de la regres-
sió i la subsidència a partir de solucions basades en la natura. Això significa, d’una 
banda, que treballarem de la mà amb les comunitats de regants, amb experts inter-
nacionals i amb els actors que faci falta per traçar el pla de conservació del sistema 
deltaic amb sistemes basats, com deia, en la natura; i, d’altra banda, que executarem 
els projectes del Fangar, el Trabucador i l’illa de Buda que s’han estat redactant i 
licitant en el període anterior, eh?, previ –vull recordar-ho– a l’aprovació del minis-
teri. Però, com que tot això ja ho estem treballant amb el ministeri, a priori tot això 
ha de seguir el seu curs, és a dir, a partir de ja.

I, a llarg termini –i per anar acabant la bateria d’accions que conformen aquesta 
estratègia pel Delta–, els passo a explicar què hauríem d’aconseguir en aquest horit-
zó 2050. A llarg termini, volem tenir un model consolidat de governança, és a dir, 
volem mantenir els canals de comunicació amb el territori adaptant els temes a trac-
tar i el nombre de representants quan haguem complert com a govern, i alhora hem 
d’aconseguir un model també integrador que mantingui en equilibri la conservació 
de la natura i les activitats humanes.

Això, en termes de gestió, eh? –governança, gestió i comunicació; doncs en ter-
mes de gestió–, vol dir, per una banda, el seguiment i el coneixement per a la gestió 
adaptativa de l’espai. Això vol dir, en primer lloc, conèixer amb detalls les apor-
tacions de sediments necessàries per evitar la regressió del Delta i, en segon lloc, 
monitorar l’evolució de les accions toves de conservació del Delta per tenir una idea 
precisa de la seva evolució i de les seves necessitats de manteniment, que també és 
important. I, d’altra banda, una gestió de sediments i solucions basades, com dèiem, 
en la natura. Per tant, negociar amb el Govern estatal models de gestió innovadors 
que permetin l’aportació dels sediments necessaris per a l’Ebre i negociar amb el 
Govern el pressupost i les accions necessàries per al manteniment d’aquestes mesu-
res per a la pervivència, evidentment, del Delta.

I acabo. En definitiva, el que intentava, diputades i diputats, avui explicar-vos és 
que volem que la Generalitat, que el Govern del nostre país sigui el catalitzador per 
a la conservació del Delta, que sigui l’eina i l’instrument de consens per a la conser-
vació i la protecció del Delta. Per tres coses molt clares i molt diàfanes: la primera, 
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per evitar la seva regressió i la subsidència; la segona, la recerca d’una via integra-
dora de desenvolupament, i, la tercera, la gestió del territori, que, a dia d’avui, fa 
compatible la conservació de la seva diversitat, però també les activitats productives. 

I aquí ho deixo, per escoltar-los i, evidentment, per respondre a totes aquelles in-
quietuds o a tot allò que considerin oportú.

Moltes gràcies també per l’atenció.

El president

Gràcies, consellera. Us han sobrat sis minuts, que li guardem per al proper dia.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Molt bé.

El president

Abans de començar, alguns de..., entre la Mesa, el lletrat i alguns dels portaveus 
que hi éreu presents, hem debatut una mica arran del debat que vam obrir a l’última 
sessió de quin model de seqüència d’intervencions aplicaríem. I una mica la con-
clusió a la que hem arribat és aplicar..., continuar de la mateixa manera que fèiem 
fins ara, i, per tant, començaríem de major, del grup parlamentari més nombrós, a 
menor. I, per tant, en primer lloc, tindria la paraula per cinc minuts, com és habitual 
en estes comissions, en primer lloc, el senyor Joaquim Paladella, del Grup Parla-
mentari dels Socialistes.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, president. Consellera, he tingut poc temps per tal d’avaluar lo 
que és la seua proposta de projecte nou, no?, o com a mínim de pla de cara al futur. 
Però, bé, en principi... Donar-li la benvinguda, lògicament –m’ho he deixat–, a vostè 
i a la secretària i a tots los que han vingut aquí. Però, en principi, tinc alguna qüestió 
que podria acabar dient.

Primer, molt importantíssim, de que fiquéssem damunt la taula dos temes molt 
importants. Lo primer –que és absolutament..., i jo ho he dit moltes vegades; vos-
tè, consellera, també ho ha dit–, que hem de col·laborar, hem de col·laborar conjun-
tament aquí al Parlament, amb lo que és lo Govern de la Generalitat, lògicament, 
però també amb lo Govern de l’Estat, perquè, si no, difícilment –i amb los ajunta-
ments també, lògicament– això avançarà i podrem buscar solucions al Delta. Per 
tant, això és lo primer; és un reconeixement, parlar com hem parlat moltíssimes 
vegades.

Igual com l’altra cosa que també hem dit –i ho ha dit vostè, ho he dit jo moltes 
vegades–, que ni esta comissió ni el Delta avançaran si mos dediquem a fer política 
d’esta «barata» –entre cometes–, no? Per tant, jo crec que és una declaració d’in-
tencions importantíssima, que compartixo absolutament. I, per tant, estic disposat a 
col·laborar a tirar endavant en lo que faci falta, i el nostre grup parlamentari lo que 
està clar és que intentarem ajudar en lo possible perquè la col·laboració siga efectiva 
i es puga tirar endavant.

En acabat, al respecte, crec que..., bé, alguns dubtes dels que han anat sortint. 
Primer dubte és el tema de la planificació. Vostè ha dit perfectament que se fica l’ho-
ritzó del 2025, en el que probablement poguéssem haver aprovat el pla especial per 
a la protecció del medi natural i del paisatge –crec haver entès que era així. Però, 
bé, mos queden aquí encara dos figures que són absolutament legals, que són lo pla 
de gestió i d’usos, que aniria lligat aquí, i, en acabat, lo programa de gestió, eh?, que 
està delimitat i que s’hauria de canviar cada quatre anys. Jo crec que, quan parlem 
de planificació, hauríem de fer lo possible per tal de tindre integrades estes dos figu-
res, molt importants. Entenem també que s’ha de col·laborar entre tots –lògicament, 
hem de fer les coses entre tots, eh?– i que s’ha d’escoltar a tots, però és important 
tindre, com a mínim, un mínim de planificació. I, ja que no l’hem tingut gairebé en 
quaranta anys, ara sí que hauríem de començar tots los plans alhora i intentar coor-
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dinar-mos una mica per tal de tindre una planificació almenys a curt i a mitjà termi-
ni, mentre no es fa el pla especial, que és l’important, no?

A part d’això, tinc un altre dubte que també és bastant important: que quan va 
estar aquí a la comissió i també quan vam fer una pregunta oral referent al Delta i en 
lo tema del moviment d’arenes i això, jo, bé, ho vaig intentar deixar ben clar i li vaig 
preguntar reiteradament quin pressupost teníem, no?, perquè veníem d’un pressupost, 
crec que era del 2020, de 6 milions d’euros que no s’havia gastat; el 2021 tampoc no 
s’havien gastat. I jo li vaig preguntar... Bé, i el 2022 també tenim 6 milions d’euros, 
no? I li vaig preguntar... Bé, 6 milions o 8, inclús va dir. Vaig dir: «Aviam, perdrem 
los anteriors o utilitzarem los dos?» Avui m’ha dit que tenim 6 milions d’euros del 
2021 per a gastar, però crec entendre que si no ho perdem, com me va dir vostè, que 
si no perdem los del 2021, tenim los 6 més los 8 d’enguany, que va dir en comissió. 
Per tant, tenim més diners per a gastar. I encara si anéssem més enrere i diguéssem 
que no en perdem cap, encara tindríem los del 2020 com a mínim i 2019. Per tant, 
bé, jo crec que tenim damunt la taula bastants diners –voldria que m’ho aclarís– per 
tal de poder fer projectes.

Sí que m’agradaria també poder participar en la mesura del possible, des del 
nostre grup parlamentari, en lo pla d’intentar ajudar en lo màxim possible a definir 
els projectes i a intentar formar part dels projectes i a col·laborar en lo possible, en 
la mesura en que lo departament vulga i que nosaltres des del grup parlamentari, 
doncs, poguéssem intentar col·laborar i ajudar també en lo que fa possible en la col-
laboració en lo tema del ministeri.

A partir d’aquí, bé, doncs no tinc molta cosa més a dir. Expressar que estudiarem 
bé lo que mos han dit. He dit abans que hi ha projectes que mos pareixen significa-
tius. I hi ha una cosa també molt important i que voldria aclarir, no?, que és de les 
primeres vegades, perquè quan vam fer la creació de la comissió del Delta que estem 
avui aquí, la gran discussió que hi va haver aquí i al plenari va ser que qui tenia com-
petències i qui no en tenia. Sempre es deia que les competències estaven solament a 
Madrid, i nosaltres dèiem que les mediambientals, com a mínim, estaven aquí. Per 
això, és molt important que clarifiquem les competències de cada u, que arribem a un 
acord, que mirem com ho executem, i amb l’objectiu molt importantíssim..., l’impor-
tantíssim és intentar salvar el Delta, intentar fer accions al Delta, en esta dicotomia 
que és entre que és un medi natural, però que hi viu la gent, i que és tan important la 
gent com el medi natural i el medi natural com la gent. I lo que és evident és que el 
Delta que tenim ara per ara és un delta que l’ha fet la gent del territori i, per tant, les 
solucions també han de passar pel territori.

Moltíssimes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. A continuació, tindria la paraula la diputada Maria Jesús Viña, 
en representació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, president. Consellera, secretària... Una salutació també a tots los que 
mos acompanyen de l’Ebre. Vull començar la intervenció agraint la seua comparei-
xença i la feina que han dut a terme al seu departament durant este escàs any en què 
el tenen sota la seua responsabilitat.

Des de fa cinquanta anys, amb la construcció dels embassaments al riu, lo Delta 
ha anat reculant a poc a poc, i des del 2008, que és des de quan tenim estudis amb 
dades, mostren que este retrocés és una evidència i que el Delta s’està convertint en 
la zona zero del canvi climàtic. I la gent del Delta estem esperant que s’assumisquen 
responsabilitats i que se busquen solucions sobre el territori que anem prenent cada 
dia. Ni els responsables del ministeri ni el Departament de Medi Ambient havien 
afrontat esta problemàtica. S’han dedicat a fer estudis, a passar-se les culpes, però 
no han redactat ni han executat cap projecte.
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En els propers dies farà un any, com ja dèiem, que va ser nomenada consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i queda claríssim que, després de 
molts anys de, primer, ignorància absoluta i, després, de bones paraules i cap pro-
jecte, per fi resoldre la regressió del delta de l’Ebre és un objectiu prioritari per al 
Govern republicà, una proposta de lideratge del Govern de Catalunya.

Des del departament que encapçala, en un any han elaborat esta estratègia que 
avui mos ha presentat, elaborada des del consens i participació del territori; després 
d’un any de treball que ha derivat en una estratègia que encaixa i que va en sintonia 
amb les demandes fetes des de la taula de consens i també amb lo pla elaborat per 
l’Estat. Perquè este treball s’ha fet amb lo territori. Una estratègia que és un primer 
pas. Un segon pas, l’elaboració de projectes, i un tercer pas, el compromís pressu-
postari per poder-los implementar.

Una estratègia que també mos ve marcada en espais temporals de quatre anys 
d’execució, perquè no pot ser que dediquem quatre anys a fer plans; necessitem qua-
tre anys per a poder executar i implementar accions. I una estratègia que, a més a 
més, disposa d’un espai de governança en la Comissió per a la Protecció del Delta de 
l’Ebre, un òrgan que vostè explicava que estarà integrat per tots i tots los organismes, 
administracions i agents socials implicats en un únic objectiu: la protecció del delta 
de l’Ebre. Una comissió que serà executiva, que no serà d’estudi com en la que mos 
trobem avui. Esperem –també l’hi dic– que esta Comissió de Protecció del Delta 
mos pugui jubilar a tots los que formem part d’esta comissió, perquè ja haurem as-
solit l’objectiu que pretenia: el lideratge del Govern en la protecció del nostre Delta.

Malgrat que les seues explicacions han sigut molt clares, sí que voldríem que 
mos puntualitzés alguns aspectes, un parell de punts. Parlem..., ara ho deia el diputat 
que m’ha precedit, que, quan parlem del Delta, cal parlar de competències –certa-
ment, vostè ho ha dit–, cal el treball coordinat i que les administracions implicades 
hi treballen de manera conjunta.

Vostè mos ha explicat o mos ha presentat unes actuacions que ha d’executar la 
Generalitat, però que en part necessiten també la competència de l’Estat. La pregun-
ta seria: com aconseguiran que l’Estat, que és qui té moltes d’estes competències, 
deixi actuar la Generalitat implementant estes accions i estes actuacions? Jo crec que 
és una pregunta que estaria bé que mos pogués respondre. I també, en segon lloc, 
quin és l’aval pressupostari d’esta estratègia.

Res més. Moltes gràcies per la seva compareixença, per este projecte i perquè 
veiem que el Delta ja avança. Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, tindrà la paraula la diputada Irene Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Irene Negre i Estorach

Moltes gràcies, president. Gràcies, consellera, per la seva compareixença d’avui, 
així com la sensibilitat que sempre ha mostrat de cara al nostre territori. Una saluta-
ció també als companys ebrencs i ebrenques que mos acompanyen.

Sabem que des del departament tenen clar que el Delta no té temps, així com 
també s’ha lluitat amb anterioritat per buscar solucions als problemes que tenim. 
L’anterior conseller també va demanar per activa i per passiva que el ministerio ens 
escoltés, tant al territori com al departament que estava dirigint, sense èxit, ja que 
la unilateralitat del Gobierno d’Espanya era absoluta. El ministerio treballava d’es-
quenes al territori, i això és inacceptable. Esperem que aquest anunci de col·labora-
ció que avui ens anuncia sigui, finalment, una taula de treball real i que es tinga en 
compte tota la faena que ha fet la taula de consens.

Ens ha anunciat una sèrie d’accions calendaritzades, i celebrem aquest anunci. 
Ens podria avançar els imports previstos d’aquestes accions que es volen dur a ter-
me? Som conscients que, sense un projecte executiu, és difícil donar una xifra, però 
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suposo que poden tenir una orientació inicial, entenent que tenim aquests 6 milions 
d’euros a l’horitzó que ens comentava.

També tenim uns decrets que regulen el funcionament del Parc Natural del Del-
ta de l’Ebre, que possiblement estiguin ja una mica obsolets i necessiten alguna ac-
tualització a la realitat actual. Estem parlant de decrets del 1983 i del 1992. Tenen 
previsió de treballar en aquesta actualització?

També ens preocupen aquest com i aquest quan es farà la gestió de sorres que 
ens comenta, tenint en compte que s’han de preveure els terminis de nidificació dels 
ocells i altres qüestions ambientals que ens han impedit actuar en temps passats, 
d’acord amb els informes emesos pel parc natural.

Agrair-vos un altre cop la vostra presència i encoratjar-la a continuar treballant 
de la mà del territori i pressionant el ministerio per treballar plegats i sobretot perquè 
compleixi amb les competències que li són pròpies.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, tindrà la paraula la senyora Isabel Lázaro, en 
representació del Grup Parlamentari de VOX.

Isabel Lázaro Pina

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados. Bienvenidos a todos los 
de las zonas de las Terres de l’Ebre. Consellera Jordà, bienvenida y gracias por su 
comparecencia.

Mire, he prestado mucha atención a sus palabras con la esperanza de escucharle 
decir algo concreto, algo que no fuese una mera intención de buena voluntad, y de 
verdad que me ha decepcionado. Usted hablaba de que es imprescindible escuchar 
a todo el mundo, pero sobre todo ha dicho que es importante ejecutar. Bueno, pues 
ejecuten.

Usted hablaba de que..., ha dicho que el Delta es un espacio único en nuestra 
región de Cataluña, y yo le añado que es un espacio único en la nación española y 
es un espacio único en el mundo. Ha hablado de que han viajado a otros territorios 
donde se han llevado a cabo acciones de las que son necesarias ejecutar ya aquí, que 
ya las conocemos. Me parece bien que se vea in situ, no lo... 

Luego hablaba de diálogo honesto. Ha hablado también de incidencias climáti-
cas. Eso también puede suceder –puede suceder. Y ha dicho que la única manera de 
protegerlo es trabajar juntos. Pues, mire, para nuestro grupo parlamentario la única 
manera de protegerlo..., para protegerlo es necesario voluntad, que falta, y acción, 
que también falta.

Consenso, consenso y consenso. Mire, consenso ya hay, hable con cualquiera de 
la zona, de todos los colores. El consenso está, está la mesa del consens, que están 
de acuerdo en todo: han detectado los problemas, tienen diagnosticados los proble-
mas y tienen soluciones; soluciones que son factibles y económicas y que se podrían 
llevar a cabo.

Usted hablaba de tres plazos: uno a corto, uno a medio y otro a largo. Hablaba de 
gobernanza, de gestión y de comunicación. Bueno, un discurso..., un discurso muy 
político, muy bonito, sí. Mire, señora Jordà, el Govern de la Generalitat y también 
el Govern de la nación y su departamento, en concreto, llevan décadas desatendien-
do el delta del Ebro. Y eso es una realidad, como también es una realidad que las 
gentes del Delta tienen un sentimiento de abandono como consecuencia no solo de 
la inacción de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno de la nación, sino tam-
bién de la desidia, irresponsabilidad e incompetencia políticas manifiestas de todos 
los partidos políticos que han formado parte de los sucesivos gobiernos, incluido el 
PSC. Espero que no sea usted una negacionista de este sentimiento. Usted ha reali-
zado varias visitas a la zona, y supongo que así se lo habrán hecho saber, como lo 
han hecho también conmigo.
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Mire, en los presupuestos del año 20 y del año 21 había una partida de 6 millo-
nes de euros presuntamente para robustecer la franja costera. Sin embargo, lamen-
tablemente para el Delta, no se hizo uso de esa partida, aunque usted, en el mes de 
noviembre del 2021, manifestó públicamente que antes de que acabara el año se eje-
cutaría esa partida. Supongo que no tengo que recordarle que se acabó el año. Y aho-
ra nos dice que en el 2022, del 2022 al 2024... Yo he entendido que en el 2024 se 
empezará a ejecutar algo. No sé, igual no lo he entendido bien. Entre la gobernanza, 
la gestión y la comunicación no sé cuándo empezarán a trabajar. Esto por un lado.

Por otro lado, la costumbre de tirar balones fuera en el tema competencial, que 
en esta misma comisión, en cada una de las sesiones, los señores de Junts y de Es-
querra culpan al Gobierno de la nación, y los señores socialistas culpan al Gobierno 
de la Generalitat. Entre unos y otros, el Delta está desapareciendo. Y la Generali-
tat de Cataluña tiene competencias y autorización para actuar en obras de emergen-
cia, como bien sabe.

Mire, no se dispone ni de voluntad ni de plan de gestión ni de protección. Si 
ahora mismo de aquí a finales del 2022, que usted ha dicho que se empezaría a ha-
cer algo, por el cambio climático este..., que hubiese una incidencia climática, como 
usted la ha llamado, y tuviésemos una DANA del estilo del Gloria, es posible que el 
Delta desapareciera. Y esto los técnicos supongo que ya se lo habrán dicho.

Es muy urgente articular los mecanismos de colaboración entre las administra-
ciones del Estado y de la Generalitat y empezar ya a proteger este espacio. Cuando 
se sientan ustedes con sus socios del PSC en esa mesa de la vergüenza, ¿no son ca-
paces de unir esfuerzos para proteger y regenerar el Delta?

Mire, señora Jordà, ¿no le parece que esta forma de actuar es de una grave irres-
ponsabilidad política? Sus falsas promesas, la desidia en buscar soluciones con la 
Administración del Estado, la falta de implantación de políticas públicas para prote-
ger el Delta son un hecho. Después de este diagnóstico, si realmente fuera honesta, 
se plantearía cosas.

Por último, ya que tenemos un mar de falsas promesas durante décadas, yo lo 
único que le digo –y es lo que a mí me han transmitido, todas las veces que me 
he acercado allí, las gentes del Delta– es que no se puede esperar más, es prioritario 
actuar. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué más? ¿Para qué esperar? Tenemos el dine-
ro, tenemos la solución. No sé, no sé a qué estamos esperando.

Bueno, pues, mire, estamos peor que hace un año y, si seguimos así, dentro de 
un año estaremos aún peor que ahora. Si en lugar de crear esta comisión tan mara-
villosa, nuestro esfuerzo se hubiese dirigido a actuar en el Delta, seguramente algo 
se hubiera mitigado su deterioro.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, tindria la paraula la diputada Laia Estrada, en 
representació del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular.

Laia Estrada Cañón

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per l’extensa explicació. Agrair també 
l’assistència de totes les que heu pujat de les Terres de l’Ebre. No sé si heu pujat en 
transport públic, espero que no, perquè avui Renfe anava maca.

A mi, de veritat, eh?, em costa contenir-me, però sentir intervencions de determi-
nats partits defensant els interessos ecologistes em desperta la mateixa credibilitat 
que si la CUP es posés aquí a fer una defensa a ultrança dels interessos de l’Església. 
Però, bé, és igual. Centrem-nos.

Certament, la problemàtica que tenim davant és seriosa, és molt seriosa. I, es-
coltant la consellera, amb tot el que vostè ha expressat, doncs, hi estem totalment 
d’acord, ens sembla molt raonable, tot el que vostè planteja. Fins i tot a nivell de ter-
minis també és prou raonable.
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M’hauria faltat veure també la dotació pressupostària exacta per poder-ho ana-
litzar. I també hauria ajudat tenir el document davant per poder-ho seguir, perquè ha 
explicat moltíssimes coses. Clar, el problema és que no és una situació nova, en la 
que ens trobem. I, a més a més, vostès porten anys al Govern de la Generalitat. Vos-
tè és cert que no portava la conselleria de Medi Ambient, però sí la d’Agricultura. 
I, com vostè mateixa ha afirmat, aquí hi han dos àmbits o dos enfocaments que han 
de coexistir, cohabitar i, a més a més, que han de trobar un consens. I vostè portava 
la conselleria d’Agricultura. I, per tant, aquí hi tenia molt a dir.

Per tant, a nosaltres el que ens preocupa és que sistemàticament estem posant 
sobre la taula quins són els problemes pels quals avui assistim a una regressió del 
Delta, que és, doncs, com dèiem, molt greu. Els motius els sabem de sobres –man-
ca d’acció política ferma, manca de coordinació, passar-se les responsabilitats d’uns 
als altres. Però, a més a més, hi hauríem d’afegir el fet que només s’han estat fent 
polítiques o actuacions riu avall, no?, al litoral, mentre que riu amunt no s’han fet 
actuacions ni tampoc tenim clar que se n’hagin de fer amb relació als sediments. 
I que gran part de la problemàtica rau, precisament, en això, la combinació del can-
vi climàtic, l’augment del nivell del mar i el fet que no baixen sediments, doncs, per 
tots els embassaments, per totes les canalitzacions i també pels regadius, que fan 
que els cabals estiguin en risc.

Clar, davant d’aquesta situació, el que nosaltres no acabem d’entendre és per què 
el seu Govern té sobre la taula polítiques o projectes que aguditzen el problema. I li 
poso noms i cognoms, eh?, a aquests projectes: el transvasament del Xerta-Sénia 
–que vostè diu que no és un transvasament, però és un transvasament o, si més no, 
obre la porta a un transvasament cap al País Valencià i cap a Múrcia–, un projecte 
en el qual ja portem gastats 90 milions d’euros. Això, si, a més a més, ho comparem 
amb la manca de recursos que s’han estat destinant per fer efectiva la protecció del 
Delta, és esperpèntic realment. Un projecte, a més a més, en el qual en tots els anys 
que porten no han trobat una massa substancial de regants.

Li poso una altra contradicció sobre la taula: la possibilitat d’ampliar el transva-
sament del Camp cap a la Conca de Barberà. Això aguditza també la problemàtica. 
Li poso també un altre exemple: el Hard Rock. El projecte Hard Rock, que, com 
tots aquests tipus de projectes, doncs, és altament consumidor de recursos hídrics. 
És una situació en la qual es demostra com els projectes turístics de sol i platja són 
altament consumidors de recursos, a part de generadors de residus.

Què en pensa, de la supercentral hidràulica reversible de Riba-roja i la Fatarella? 
Què en pensa, sobre el projecte de l’empresa Sercosa, que pretén construir tres cen-
trals hidroelèctriques, tres assuts al tram final del riu Ebre?

En definitiva, són qüestions sobre les quals vostè no ha parlat. Per això estem 
aquí les diferents diputades dels diferents grups polítics, també per parlar d’aquelles 
coses que vostès potser no volen comentar i que nosaltres pensem que van en la di-
recció contrària, precisament, de garantir una protecció del delta de l’Ebre.

A banda d’aquestes qüestions que li plantejo, com pensa que afectaran aquests 
tipus de projectes en el que és el delta de l’Ebre i la seva regressió? Si pensa vostè 
que li posaran fre o si ho aguditzaran.

A banda d’això, hi ha també una altra qüestió que m’agradaria que expliqués 
–l’hi han preguntat anteriorment–: com pot ser que a data d’avui els espais naturals 
del delta de l’Ebre no disposin d’aquest pla específic de gestió i protecció, doncs, 
que haurien de tenir? I quan està previst que aquests estiguin aprovats? No quan es 
redactaran, sinó quan estaran aprovats.

I també voldríem saber quan va ser la darrera vegada que es van reunir amb la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre i la Campanya pels Sediments, perquè tenim la sen-
sació que darrerament no s’estan escoltant massa entitats com la PDE, que havien 
estat bàsicament el motor de la lluita per la defensa de l’Ebre.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. A continuació, tindrà la paraula el diputat Jordi Jordan, 
en representació del Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

Jordi Jordan Farnós

Gràcies, president. Bona tarda també a tothom, especialment a la gent de Terres 
de l’Ebre. I també gràcies, consellera, per la seua compareixença.

Mire, en primer lloc, des del nostre grup parlamentari li diem que celebrem el to 
de la seua intervenció, en el sentit que veiem que la Generalitat –i, en este cas, no?, 
la conselleria que vostè presidix– vol assumir el lideratge que li pertoca amb rela-
ció a la defensa i protecció del Delta, la qual cosa pensem que no s’havia fet des de 
feia anys, com a mínim, sentint segons quins discursos, on sempre ens centràvem en 
aquestes picabaralles –que des del nostre grup hem denunciat moltes vegades ja en 
aquesta comissió– absurdes entre dos governs que estan cridats a dialogar, com vos-
tè mateixa deia, i a col·laborar si realment no volem convertir la defensa del Delta en 
una qüestió política i si realment volem anar a buscar solucions, que és el que crec 
que mereixen el Delta, totes les Terres de l’Ebre i, evidentment, per extensió, el país.

Per tant, celebrem este to i, sobretot, aquest anunci, no?, que vostè ha fet de dià-
leg i col·laboració. Esperem que sigui sincer i que, sobretot, molta gent avui aquí 
present en esta sala també prenga consciència del que vostè ha dit.

En segon lloc, vostè ha parlat de la creació d’aquesta Comissió de Protecció del 
Delta. Ho celebrem també, perquè el nostre grup ho havia proposat, se’ns havia vo-
tat en contra. Havíem posat com a exemple que en el seu dia hi havia la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, també creada per la Generalitat, amb 
el conseller Salvador Milà, i que hi estaven representades totes les parts, com vostè 
també ha defensat. I, per tant, en aquest sentit, també ho celebrem, perquè pensem 
que ha de ser un espai de col·laboració i de diàleg.

I la pregunta també que li volem fer amb relació a això és: quan es constituirà i, 
sobretot, quina periodicitat tindrà. Perquè tampoc volem que..., es creï l’anunci, però 
volem saber les normes del joc i de quina forma. I, evidentment, hi ha d’estar present 
tothom, les dos administracions principals, que són la Generalitat i l’Estat, però tam-
bé la taula de consens, els ajuntaments i les entitats, com ara també es deia, entre les 
quals, no?, la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Amb relació al tema del calendari, celebrem també que avui vostè ha parlat 
ja d’aquests tres calendaris i de diferents avantprojectes i projectes. Però sí que 
li voldríem demanar més concreció, perquè estem parlant ja d’aquests 6 milions 
d’euros, i  li voldríem demanar si exactament ens pot explicar com se repartiran 
aquests 6 milions que fa anys que no s’executen, que el Síndic de Greuges ens ho 
ha dit també en aquesta comissió, que la Generalitat no estava tirant endavant tots 
aquests recursos econòmics que ja tenim aprovats; de quina forma es faran. També 
si és una projecció inicial o si l’han pactat amb totes aquestes entitats, perquè tam-
bé, no?, pensem que és important, més enllà de l’anunci que ha fet. I si considera 
que són suficients, perquè nosaltres pensem que no s’aguanten, estos 6 milions, si 
els comparem amb qualsevol altra inversió de la mateixa Generalitat. Sense anar 
més lluny, a la seua conselleria hi han 5 milions d’euros per allargar el transvasa-
ment de l’Ebre a la zona del Baix Camp –5 milions d’euros, per tant, per allargar 
el minitransvasament a quatre o cinc poblacions del Baix Camp–, i només 6 per 
a la protecció del Delta, per no parlar, no?, d’aquests 90 milions que portem d’in-
versió al Xerta-Sénia. Per tant, considera vostè que són suficients, estos 6 milions 
que fa dos anys que no s’estan executant? També seria molt interessant per al nos-
tre grup.

Un altre tema que també li vull reconèixer: la clarificació de les competències, 
perquè és clau per a saber qui ha de fer cada qüestió. I sobretot, com deia el Síndic 
de Greuges, fer-ho a partir de dos paraules que crec que són clares, que és coordina-
ció i col·laboració entre els dos governs, perquè realment és important.
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I, per últim, dos qüestions –em queden cinquanta segons. Celebrem que parle de 
solucions basades en la natura, perquè, quan el nostre grup ho deia, alguns se’ns ti-
raven a sobre. I per a nosaltres és important parlar de solucions basades en la natura 
en ple segle XXI, entre altres coses perquè, si no, no tindrem els permisos correspo-
nents a nivell europeu. I aquí pensem, com vostè ha dit, que han de ser compatibles, 
l’activitat humana i el desenvolupament del delta de l’Ebre, amb la preservació de 
la natura.

I, finalment, també li volia plantejar una altra qüestió que el nostre grup parla-
mentari ha proposat, que de moment el Parlament hi ha votat en contra, que és si 
vostè veu bé un pacte per l’Ebre per a reduir el transvasament de forma progressiva 
que hi ha avui dia al Camp de Tarragona, i si això és compatible amb projectes com 
el Hard Rock o altres, perquè, evidentment, no?, pel que fa a la part catalana, aquest 
transvasament és un dels problemes, entre molts, que pateix el nostre riu. I, per tant, 
si vostè també veuria bé aquest pacte dialogat entre els diferents territoris amb so-
lucions concretes, sobretot tenint en compte els reptes del canvi climàtic que tenim 
en aquests moments.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I, a continuació, tindria la paraula el diputat Matías Alonso, en 
representació del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, per la seva compareixença. Bé, 
començaré dient que el Delta és un espai únic. Vostè ho ha dit i jo ho he de repetir, 
perquè és un espai únic, però que és fruit també de la natura, però també de l’acció 
de la mà de l’home. I això és fonamental tenir-ho molt present. 

I hi ha un objectiu que jo no he escoltat i que m’agradaria haver escoltat, que és, 
precisament, mantenir la morfologia actual del Delta. I, encara diria més, recuperar, 
si és possible, terreny al mar, espai perdut. Això per nosaltres crec que és un objec-
tiu principal.

Ha emmarcat els principals problemes que pateix el Delta; per descomptat, la 
regressió podria ser el primer gran problema. I, per tant, s’ha de defensar la línia 
actual litoral. I això, per nosaltres, és el més urgent. És ben clar que és una respon-
sabilitat, és una competència primera del Govern d’Espanya, però que ha d’ocupar 
i ha de tenir molt present també el Govern de la Generalitat per demanar al Govern 
d’Espanya que posi fil a l’agulla en aquesta qüestió, que, per nosaltres, és principal.

Ens agrada escoltar que, per fi, el Govern s’ha posat a fer una anàlisi de la situa-
ció per decidir cap a on s’ha d’anar. Vostè ha dit cap a on volem anar; jo diria que 
hem de voler anar cap a on s’ha d’anar. I s’ha de voler anar a mantenir la morfologia, 
la morfologia actual del Delta.

I dic que, per fi, sembla que el Govern comença a mirar de posar fil a l’agulla. 
Ho ha començat a fer potser molt tard i després de la presentació d’un pla Delta per 
part de la taula de consens. Celebrem que ho faci, però dic que és fins ara perquè 
sembla que hi ha hagut fins ara també una mena d’indolència per part de totes les 
administracions implicades, també pel Govern de la Generalitat, com ho demostra, 
per exemple, el fet de que el parc natural encara no tingui avui dia, doncs, un pla de 
gestió després de tants anys de funcionament, no?

Ens ha parlat de diàleg més fluid. Jo espero que aquest diàleg més fluid comenci, 
precisament, amb el principal interlocutor, que ha de ser, en aquest cas, el Govern 
d’Espanya, també amb la taula de consens i amb les entitats ambientals. Però, en 
aquest diàleg, la taula de consens, a parer nostre, ha de ser l’eix principal, ha de ser 
l’eix principal d’aquest diàleg, que ha de ser un diàleg constructiu, en qualsevol cas.

No creu vostè, d’altra banda, consellera, que l’actual explotació agrària, l’actual 
model d’explotació agrària del Delta és, precisament, una garantia de conservació 
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de la biodiversitat al Delta, més que no pas un problema, com d’altres de vegades 
ho volen veure?

Ens ha parlat de que és un ecosistema fràgil. Jo crec que tots ho tenim molt pre-
sent. És realment un ecosistema molt fràgil, però no només per l’acció climàtica. Sí, 
per l’acció climàtica, però no només. Per tant, jo diria que també –i això ha sortit 
en aquesta comissió en altres compareixences– és un ecosistema molt fràgil per la 
inacció durant anys, especialment, per part de les administracions implicades. 

Ha fet un anunci que –l’hi he de dir– vostè ens donava com a primícia, però jo 
li he de dir que ens preocupa. Ja sap allò que sovint es diu en política: «Si vols que 
quelcom no canviï, doncs crea una comissió», no? I, en aquest sentit, ens preocupa 
l’anunci de creació d’aquesta Comissió per a la Protecció del Delta de l’Ebre. No 
sabem si és la millor eina o no per gestionar aquesta problemàtica tan complexa. 

Ha parlat molt de solucions basades en la natura. Jo l’hi torno a dir: sí, basades 
en la natura i en la mà de l’home, i dins de la mà de l’home, les obres d’enginyeria, 
que cal planificar i executar, perquè l’enginyeria ha de ser –jo crec que és– el prin-
cipal eix estratègic de l’acció de la mà de l’home en la conservació del Delta, ho 
repeteixo, amb l’objectiu principal de mantenir l’actual morfologia i, si és possible, 
recuperar espai perdut. 

Ens ha parlat de la subsidència com un segon problema i ha deixat caure d’aque-
lla banda que estudiaran la necessitat d’aportació de sediments. Ja sabem que amb 
els sediments no en tindrem prou; això ho hem de tenir molt clar. En qualsevol cas, 
dècades de mirar cap a una altra banda, de no afrontar la situació, de no treballar 
amb lleialtat amb la gent del Delta per aconseguir l’acord necessari amb el Govern 
d’Espanya..., doncs això és una crítica que se li pot fer a aquest Govern, perquè és 
hereu dels antecessors, però també se li pot fer al Govern d’Espanya. En tot cas, 
les administracions públiques, totes, han de ser lleials als ciutadans, i això és pre-
cisament el que demanem, que tota l’acció passi precisament per l’acord, deixant de 
banda el partidisme. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. No tenim a la sala el representant del Grup Mixt, si no vaig mal 
fixat. I, per tant, tancaríem amb la seva intervenció tot el que seria el paquet d’in-
tervencions dels diferents grups parlamentaris. I, a continuació, la consellera té la 
difícil tasca de respondre totes estes preguntes.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Molt bé. Moltes gràcies, president. Bé, no sé si difícil o no difícil; el que és cert 
és que tinc una mica de desordre, però intentaré... Moltes coses són comunes, i jo 
intentaré dirigir-me a cadascú de vostès, però si em deixo alguna cosa ho contesta-
ré al final, si tinc un altre torn, que suposo que sí, curt, no? (Pausa.) No, bé, doncs 
després, a peu dret. 

En qualsevol cas, segur que vaig una mica desordenada, eh?, perquè han dit mol-
tes coses. Començo, primer de tot, per agrair les seves intervencions, de tots. Al-
gunes més afortunades que altres, al meu entendre, si més no perquè, com deia la 
diputada Estrada, hi ha coses que sempre acaben sent molt surrealistes per part d’al-
guns de vostès i dels grups parlamentaris que representen. Però, més enllà d’això, el 
to és sempre d’agrair, només faltaria; i que siguin aquí, a la comissió d’estudi, per mi 
ja és suficient, perquè els preocupa, evidentment, el que ens preocupa també a nosal-
tres com a govern i que és objecte d’avui, que és el delta de l’Ebre. 

Senyor Paladella, gràcies també per compartir aquest model de governança. N’es-
tic convençuda, eh? I vostè i jo hem tingut alguns enfrontaments –mai personals, 
sempre polítics–, però que al final i estic convençuda que eren fruit de malente-
sos. I justament per això era extremadament necessari..., i amb això crec que tam-
bé li contesto a vostè, senyor Alonso; vostè diu: «A mi em preocupa molt quan es 



DSPC-C 301
17 de maig de 2022

Sessió 7 de la CEPDE  18

creen comissions.» A mi també –a mi també. Però quan per primera vegada es crea 
una comissió on per primera vegada s’asseuen tots els agents..., tots, absolutament 
tots, eh?, fins i tots els ambientals –i també contesto a la senyora Estrada–, que no hi 
eren, hi eren d’una altra manera. Tots, també els agricultors i els productors, element 
essencial a les Terres de l’Ebre. Quan hi ha els companys de la taula de consens amb 
alcaldes, comunitats de regants i tots, que han fet una feina ingent, però que no han 
tingut l’Administració al costat o suficientment..., cap de les dues. I no ens n’oblidem, 
eh?, aquí també hi juga la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que no n’hem parlat, 
però hi juga un paper molt important. És a dir, aquí les responsabilitats són compar-
tides i són de tots.

Llavors, el que és absurd és, bé, fer el que hem fet fins ara. I d’acord, una servido-
ra no porta ni un any aquí, però –també ho deia la senyora Estrada i segurament ho 
han dit vostès–, al final, jo formava part de l’antic govern, també com a consellera 
d’Agricultura en aquest cas, i de ben segur el partit que tinc l’honor també de repre-
sentar o de militar-hi també ho ha fet en altres moments, eh? I, per tant, jo si m’he de 
posar vermella en nom de tot plegat, m’hi poso, sense buscar culpables, perquè em 
sembla que és com bastant absurd tirar enrere i anar a parlar del paleolític inferior, 
quan tots estem d’acord que tenim una urgència.

Però aquesta comissió, senyor Alonso, és extremadament important. I digui-li 
«comissió» o digui-li com vulgui. Al final, demà ja tenim la primera reunió i encara 
no l’hem fet, la comissió. La comissió és, d’alguna manera, per certificar que allà 
seiem en una taula entre deu i dotze persones de diferents administracions, del ter-
ritori, del sector ambiental, del sector productor, l’Administració de la Generalitat i 
l’Estat, tots els que podem dir-hi alguna cosa. És a dir, que valdrà per això i valdrà 
perquè el senyor Paladella i jo no ens tornem a enganxar segurament en seu parla-
mentària, cosa que estarà molt bé, si més no pel tema del delta de l’Ebre. 

És a dir, que agrair-li també que comparteixi aquest model de governança. És 
que jo trobo que és indiscutible. O sigui, no puc entendre com algú el pot discu-
tir quan no havia existit mai. Perquè algú pot dir: «Home, escolti’m, és que fa vostès 
quaranta anys que estan discutint en aquesta taula asseguts tots.» Bé, doncs llavors 
potser que canviïn les persones, perquè això potser ja tindrà un altre nom. 

Però és que no era el cas, és que fins ara ens tiràvem els plats al cap o «esta com-
petència no és meva», «jo tiro pel dret» o «jo vull recular cinc-cents metres». Nosal-
tres no volem recular cinc-cents metres –no volem recular cinc-cents metres–, però 
si l’Estat en aquests moments creu que hem de recular cinc-cents metres, seguem. 
Nosaltres no volem fer al·legacions en aquest projecte. I ja n’hem parlat amb l’Estat, 
i l’Estat diu: «Seguem, parlem-ne. Mirem com ho podem fer.» Ens posarem d’acord? 
No ho sé. A vegades –a vegades–, tot passa per renúncies, no? Ara, si ens movem o 
no ens movem de l’immobilisme i passem del bé a preservar, que en aquest cas és el 
Delta, segurament ens costarà molt més. 

Personalment crec que hi ha disposició. Jo personalment n’he parlat amb la mi-
nistra. Jo no em cartejaré amb la ministra. Jo, a la ministra, li truco, hi parlo i m’hi 
assec. I passa per aquí. Jo mateixa..., amb companys del departament, ens vam as-
seure amb la delegada, nova delegada del Govern, i amb la persona responsable de 
costes de Tarragona. És que són els nostres interlocutors. I no ens n’anirem de co-
pes; no cal que siguem amics. Però sí que cal que treballem en pro de la regressió 
del Delta. I en això estem concernits, i crec que tothom que hi té responsabilitat vol 
el mateix. Aleshores, seguem.

I per alguna cosa hi ha els tècnics i la gent que realment hi entén, en temes tèc-
nics. Que també li he de dir, parlant d’enginyeria... Estic parlant més del senyor 
Alonso que de vostè, però sí, vaig d’un cantó a l’altre. I vostè em parlava de temes 
de..., em parlava d’enginyeria, no? Bé, d’entrada, nosaltres som aquells que diem 
que, escoltin, menys estudis i més execucions. Fins ara no hi han set. Bé, doncs això 
intentarem d’alguna manera revertir-ho. 
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Vam anar a Holanda, i tindran ocasió vostès que ho expliquin. Una servidora no 
va anar-hi, però sí que hi va anar el director general, el director de serveis, algú del 
ministeri, molta gent de l’Ebre. A Holanda les solucions que tenen les fan basades 
en la natura. Alguna cosa en podem aprendre. Crec que en podem aprendre molt. No 
cal inventar allò que podem copiar. És el que vam anar a veure; a més a més, amb 
gent que hi treballa, que és de l’Ebre i que treballa en projectes d’aquests a Holanda. 
I, vaja, en van tornar encantadíssims. A mi em van convèncer molt ràpid, eh? Però, 
en qualsevol cas, avui també intentaran explicar-ho. 

Però, en qualsevol cas, no ho sé, les enginyeries a mi em sonen a pantans. Què 
vol que li digui? Segurament algun dels problemes que quedarem avui. Per tant... 
I faig un clam, i necessitem molts enginyers en aquest país, eh?, però per fer moltes 
altres coses, que de ben segur ens posaríem d’acord. 

Torno al senyor Paladella i també li contesto a vostè, perquè tots m’han parlat del 
pla de gestió. El pla de gestió ja el tenim aprovat –el pla de gestió. El que passa, que 
el pla de gestió no ens ajuda gaire si no tenim el pla de protecció. Aquest és el que 
hem de tirar endavant. El pla de gestió ja està aprovat, eh? Però, fixin-s’hi, el parc és 
del 83. I ho he de dir així –i que es posi vermell qui s’hagi de posar vermell–: durant 
trenta-vuit anys no s’ha fet re. No s’ha fet i ja està. Durant trenta-vuit anys no s’ha 
fet res. Doncs som-hi, fem-ho. Hi ha un moment que és el moment, el minut zero; és 
ara, ja. I ja ho entenc, tard, sí, però fem-ho. Fem-ho ja, amb temps i amb calendari. 
Jo m’hi he compromès, amb temps i amb calendari. 

El senyor Paladella parlava dels 6 milions. Bé, el 2019 no existien, eh? És a dir, 
no me’ls faci anar a buscar al 2019 quan encara no ho havia aprovat al Parlament. 
Això va succeir el 2020, i el 2020 nosaltres no teníem les competències d’aquest de-
partament, i els del 2020, doncs, s’han perdut –s’han perdut. Els del 21, no, i els del 
22, tampoc. I els successius que vinguin, òbviament, li asseguro que no es perdran. 
I els del 21 també els hem salvat; els del 20 no es van executar. Els hi aniré contes-
tant una mica a tots. Vull dir, que potser no he acabat, eh?, senyor Paladella, però, 
en qualsevol cas, agrair-li, com li deia, el to i que comparteixi aquest model de go-
vernança. 

Des d’Esquerra Republicana, i una mica també des de Junts per Catalunya, no?, 
es parlava d’això, que la gent del Delta, doncs, està esperant. És evident, i el que 
menys volem totes i tots és que els nostres conciutadans del delta de l’Ebre siguin 
els primers refugiats climàtics. I és que és cert, és que jo crec que s’ha estudiat molt, 
jo crec que n’hem parlat molt, però hem actuat poc. Bé, bàsicament no s’ha actuat, i 
ens ho hem de dir. I és culpa d’uns més que d’altres? Doncs no ho sé, és igual. Una 
mica de tots, no? 

Segurament, la taula de consens també es va formar perquè com a mínim, dins 
de l’Ebre, hi hagués un consens, que era extremadament important, entre alcaldes de 
diferents colors polítics també. I quan els alcaldes han deixat de jugar-hi, no?, políti-
cament, després hi entren a jugar els diputats. I, al final, no ens adonem que aquesta 
desafecció entre la classe política i la ciutadania és per alguna cosa, i és perquè tots 
hem fet l’«indio». 

Doncs, bé, ara s’ha acabat. La consellera Jordà no vol cap foto. I la secretària 
d’Acció Climàtica de ben segur que tampoc. I els asseguro que el director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural..., el seu fort tampoc són les fotos; no perquè 
no sigui guapo i no hi quedi bé, però no és la seva vocació, i parlo molt «en sèrio». 
Les fotos és que..., no sé per què serveixen, i n’hem de fer tots. I, escolti’m, jo vull 
que el meu partit polític, el que represento, guanyi totes les eleccions del món mun-
dial, perquè soc de les que penso que és el que millor pot representar els interessos 
d’aquest país, però és molt lícit que cadascú de vostès també. Però hem de deixar de 
fer l’«indio», hi torno, amb temes d’aquestes característiques. A la foto, que hi surti 
la comissió d’estudi i els diputats que ho heu estat batallant i sobretot la gent del Del-
ta. I després ja hi haurà algun representant de la Generalitat i del ministeri. Ja està. 
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Però això era impossible que succeís fins que no haguem posat ordre i diguem 
que uns sense els altres no podem fer res. És que és impossible. És impossible que 
la Generalitat faci res si la meitat de permisos, per no dir tres quartes parts, són del 
ministeri. Però és que el ministeri, sense segons quins permisos de la Generalitat, 
tampoc pot fer res. 

I també us aviso: sense la gent del territori coordinada, amb la gent conserva-
cionista del territori no cooperant, sinó competint, amb els nostres agricultors, amb 
els nostres aqüicultors, tampoc farem re –tampoc farem re. I, evidentment, jo el que 
defenso són els camps d’arròs –evidentment–, però també els flamencs. Sense els 
camps d’arròs no hi hauria flamencs. I potser sense flamencs no hi hauria arròs; no 
ho sé. Però la gent al delta de l’Ebre s’hi ha de poder guanyar la vida, fent les co-
ses bé i de manera sostenible. I en això també els estem ajudant des de la secretaria 
d’Alimentació. Però això és una altra història, i d’això en podem parlar en un altre 
moment. 

És a dir, que tot plegat és així, és que..., i no estic fent massa política. Jo crec que 
estic apel·lant bastant al sentit comú. I això ha costat, i ho hem fet en menys d’un 
any, en força menys d’un any. I això vol dir que se’ns ha d’aplaudir? No, no se’ns ha 
d’aplaudir, però això era el principi per arribar a algunes finalitats, i sense això era 
impossible. Doncs jo avui també els hi vull agrair que la majoria de vostès això han 
dit que era una bona manera de començar. Si d’aquí un any no hem estat capaços 
d’avançar en molts dels temes que els hi he explicat i que he calendaritzat, en tor-
narem a parlar. Però, en qualsevol cas, això està en aquests moments calendaritzat. 

Tant..., bé, de fet, ho han demanat tots, una mica de concreció, eh? Jo crec que el 
director general els hi pot concretar molt més temes pressupostaris. Però està pressu-
postat, tot això. Hi ha la despesa assignada. És a dir, any 22, que és el que som ara... 
Les guardes de les basses és pressupost 2021 –ja ho he dit, els de l’any passat. La 
despesa per a la fase 1 del camí de guarda són 5,5 milions. L’avantprojecte del Fan-
gar són 300.000 euros. Preparar la primera col·laboració –tot això, el 22– del model 
holandès són quinze mil euros –aquesta primera fase de col·laboració. La licitació 
dels estudis dels bancs de sorres disponibles, doncs, són cent mil euros, que ja són 
per a pressupost 22. El comitè científic... És a dir, tenim... Això també els hi podem 
facilitar, eh? El 24, doncs, què val licitar l’actuació del Fangar? Val 5 milions d’euros.

És a dir, és que al final estem parlant també de temes executius. És a dir, aquí hi 
ha prous estudis; ja està, tot això, ja hem fet molta feina també durant aquest any, 
bàsicament per posar nom i cognom a totes aquestes actuacions. Aquestes actua-
cions ja tenen un import –això val això–, i el projecte és executiu, i el projecte es pot 
executar a la que tinguem la partida pressupostària –hem d’arribar a l’any, per això 
calendaritzem. És a dir, que en aquest sentit no pateixin.

Després, el... Jo també..., per no avorrir-los, perquè tinc aquí tots els números, 
eh? De fet, el que ara tenim ja a punt puja uns 63 milions d’euros; tot el que podríem 
fer a dia d’avui, diguéssim, d’acord? Que aquests no els tenim exactament tots. Però 
entenc que aquí també haurem de compartir despeses; en aquest sentit, no tindrem 
problema. És que ja sé que tot val diners, eh?, però els hi he de dir: ara, en aquests 
moments, abans de que jo comparegués i tinguéssim aquesta feinada... Que vull do-
nar les gràcies també a tota la gent del departament, la taula de consens, en fi, tot, 
tota..., molta de la gent que avui ens acompanya, eh? Perquè no és mèrit de la conse-
llera Jordà. La consellera Jordà va dir: «Jo no faré res més fins que aquí no hi hagi 
ordre.» I, diguéssim, ara he quedat com una dona d’ordre, eh? Però, en segons quins 
sentits, l’ordre és important, perquè, si no, no ens en sortim. Però el que menys em 
preocupava eren els recursos; ja els trobarem, els recursos. Però el primer que neces-
sitem és tenir una línia, tots, i anar a l’una i no fer-nos la punyeta. Doncs tot plegat 
són 63 milions d’euros. Amb el ministeri... Hi ha diners a Madrid, hi ha disposició. 
El que es tracta és de que anem junts, que tinguem molt clar quina és l’estratègia i 
quin és el camí, en aquest cas, a seguir.
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Bé, senyora Lázaro, no sé massa què dir-li, eh? Vostè diu que jo no he concretat. 
Bé, no ho sé; si concretar és la seva intervenció, aleshores em quedo molt tranquil·la. 
És a dir, si vostè considera que el que ha dit vostè avui aquí a la comissió d’estudi és 
concretar, aleshores –i em titlla a mi que no concreto– em quedo molt tranquil·la, eh?

Em diu que d’acord, que hi ha la taula de consens. Sí, sí, ja ho sabem. Però és 
que sense el Gobierno de su nación i sense el Govern del meu país, diguéssim, no 
fem re, només amb la taula de consens. No fan res, ells no poden fer-ho sols. Neces-
siten el Gobierno de su nación i el Govern del meu país. (Veus de fons.) I ara tenim 
el Govern –estic parlant, senyora Lázaro–..., i ara tenim el Gobierno de su nación 
disposat –demà seiem en una taula–, amb ganes d’avançar, i menys fotos, que s’hi 
ha posat. Ja sé que no són els seus, eh?, el Gobierno... És la seva nación, no són els 
seus... Bé, llavors ja ens... Bé, Déu vulgui que no ens hi haguem de trobar, amb 
els seus, però. I, a partir d’aquí, començar a parlar i començar a treballar.

Però... Diu que no he definit; jo no sé què més vol que defineixi, no sé què entén 
vostè per «definició». Perquè hem dit què farem el 22, amb pressupost; què farem el 
23, amb pressupost; què farem el 24, amb pressupost; què farem el 25, amb pressu-
post. Li estic dient que fins ara tenim projectes ja a punt d’executar per valor de 63 
milions d’euros. Clar, vostè no sé si ho sap, eh?, que s’ha de definir, per començar 
a fer alguna cosa, primerament una estratègia, s’ha de saber on vols anar; s’ha de 
redactar un avantprojecte, o diversos avantprojectes; s’han de tramitar projectes; hi 
ha d’haver un tema d’impacte ambiental; hi ha d’haver consignació de pressupost. 
Tot això té un procés. Bé, no, ho dic per si...

I, clar, vostès, que a priori són negacionistes, que m’han interpel·lat un parell de 
vegades, que m’han fet preguntes al Ple, que, segons vostès, una servidora és una 
histérica ecologista i només segueix una religión verde..., que ara vostès em parlin 
del Gloria i de la DANA... És que, de veritat, ho sento, però no entenc res. Acla-
reixin-se –aclareixin-se–; aclareixin-se i sàpiguen que sí, eh?, que hi ha un escalfa-
ment global, que això no ho poden negar, que existeix, que hi ha fenòmens extrems, 
que el nostre Delta és un territori fràgil, que és al primer que li poden passar co-
ses d’aquestes i que hem d’estar preparats per evitar-ho, per evitar que es deixi de 
conrear arròs, cosa que li preocupava al senyor Alonso i a una servidora, evident-
ment, perquè això vol dir que els productors... (Veus de fons.) A vostè també. Doncs 
aquests hauran de marxar, eh? –aquests hauran de marxar–, i no perquè arribin els 
vikings; hauran de marxar perquè arribarà un altre temporal. M’explico? Aquest 
és el problema. Doncs aclareixin-se, eh?, a veure en quin món viuen. I deixin de ser 
negacionistes i de fer veure que ens insulten dient-nos que seguim una religió verda 
i que siguem histèrics ecologistes. Que, miri, vol que li digui una cosa? Venint de 
vostè, em sembla fantàstic.

On soc? A la senyora Estrada, que hem parlat de diverses coses. No, la senyora 
Estrada deia... Bé, evidentment que la responsabilitat també..., bé, la tenim hereta-
da, no? Doncs sí, clar; no seré jo qui li digui que no. També, deixi’m-li dir que, la 
passada legislatura, una servidora, com a consellera d’Agricultura..., vam fer molta 
feina amb la taula de consens i, sobretot, amb la comunitat de regants. I també és 
veritat que, tot i ser fidel... Perquè jo –els que em coneixeu ja ho sabeu, eh?; els que 
no, potser no tant– intento ser molt honesta; crec que soc honesta també amb els 
companys –amb els companys de govern, per descomptat; si no, tindria poc sentit, 
eh? I ja sap... Us podeu imaginar que a vegades –és igual, del partit que siguin, és 
igual, poden ser dels teus també, eh?– costa una mica.

Però, en qualsevol cas, el sector productor, clar, era qui a mi em tocava preser-
var, eh?, i que ara també. Però la veritat és que, no sé si és l’atzar o..., no ho sé, però 
ha volgut que, al final, una servidora i una gran part de l’equip, més l’equip que 
s’hi ha afegit, al final ara gestionéssim també tot el tema ambiental, i sota aquest 
paraigua d’acció climàtica. I és evident on tenim molts problemes en aquest país, i 
torno a dir-ho: no només al Delta. I són aquests dos sectors –aquests dos sectors–, 
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que ara les forces de la naturalesa o la religión verde han volgut que estiguessin sota 
un mateix paraigua. I això és una oportunitat... Costarà Déu i ajut, eh? –parlant de 
religions–, però ens en sortirem, perquè són dos mons –de fet, són els únics– que 
han cuidat el nostre territori –el Delta i l’Alta Ribagorça–, sens cap mena de dubte. 
Des del sector ambiental, protegint-lo, el sector ecologista, i els nostres pagesos i les 
nostres pageses. Segurament uns i altres han hagut de canviar pràctiques i maneres 
de fer, però són dos mons que sempre han competit; és que encara estan competint 
moltes vegades. I hem de fer el possible perquè cooperin, i, quan cooperen, són in-
vencibles, i ho seran també al nostre Delta. Perquè, de fet, sense saber-ho, ja han 
cooperat, perquè no tindríem el Delta que tenim ara. I l’home hi ha jugat un paper 
brutal, però també l’ecosistema i la natura, no? És a dir, que jo crec que hi ha una 
fortalesa brutal.

I és veritat. Mira, doncs potser havia de passar això, no? –havia de passar això. 
Més enllà de les persones, dels que ens hagi tocat gestionar-ho, havia de passar que 
les competències estiguessin sota un mateix paraigua, potser justament perquè avui 
ens trobem amb que tirem aquest pla endavant –potser. Jo crec que aquí hi ha mèrit 
també d’homes i dones darrere, eh?, i d’aquesta comissió i de que el Parlament en 
té ganes i que, evidentment, el territori també. Però hauria costat molt més amb dos 
departaments separats.

El transvasament del Xerta-Sénia. És que, clar, no coincidim, diguéssim, quan 
parlem de la major. A mi sí que m’agradaria, qualsevol dia, asseure’ns amb vos-
tè. Quan parlem de... Vostès parlen del canal Xerta-Sénia... Bé, de fet, és un rec, i 
els nostres pagesos, els nostres productors, estan encantats de que el modernitzem; 
aquesta és la realitat. I, clar, jo nego la major, perquè és que jo no estic parlant del 
transvasament; és que no, no, no..., en absolut. Aleshores, crec que potser sí que 
requereix un debat, perquè entenc que vostès estan preocupats, evidentment, i cal 
també que des del departament a això hi donem unes respostes. I potser acabarem 
no estant al cent per cent d’acord, però jo crec que els tranquil·litzarem molt i... Bé, 
ho vull entendre. Provem-ho, no? –provem-ho. Portem-ho, ai, provem-ho. És que ara 
em diuen: «Portem vint minuts.»

Al senyor Jordan, bé, també gràcies, eh?, diguéssim, per posar en valor aquesta 
governança, aquesta gestió, aquesta comunicació de què hem estat parlant. El tema 
de les guardes, el que tenim, el que començarem ara, és un tema de consens absolut 
al delta de l’Ebre, i al ministeri també. O sigui, aquest tema, ja d’entrada, és un tema 
absolutament que hi estem tots d’acord –tots d’acord. Per tant, comencem per aquí. 
Ja era la nostra intenció; per això justament jo vaig anar a veure també la delegada 
del Govern; hi havia..., hi érem tots, allà. I, a partir d’aquí, bé, doncs, ha començat 
una bona entesa, si m’ho permeten, un bon rotllo, per entendre’ns, en pro del Delta 
–ho repeteixo–; no parlem de res més que això. Però, en això, ens hi hem de poder 
posar d’acord. I el tema de les guardes... Per això comencem amb això. I, a més, ja 
tenim tots els projectes fets, són executius –en això estem.

També la senyora Estrada, i una mica vostè també, una mica tots... El sector 
ambiental i ecologista, jo estic d’acord que se l’havia deixat una mica a banda; per 
primera vegada, també, ara hi és, perquè hi hem de ser tots –per primera vegada, 
ara també hi és. És a dir, és que hi hem de ser tots, és que és imprescindible que hi 
siguem tots, de veritat –de veritat. I no té per què ser més lent, perquè més lent, im-
possible, de com ha anat fins ara; és impossible –és impossible. Això sí que..., vaja, 
que m’hi jugo el que faci falta. És a dir, és impossible. Estic segura que avançarem 
i ho farem molt més ràpid i en bona direcció.

No sé si..., em dec deixar coses, eh?; me’n dec deixar, però poques. Si els hi sem-
bla, ja que dec portar vint-i-cinc minuts, si cal afegir alguna cosa més concreta en 
tema pressupostari, doncs el director ho pot fer. I, en qualsevol cas, bé, jo acabo, 
una vegada més, agraint a tots –a tots, eh?– la disposició per ser aquí en aquesta co-
missió d’estudi.
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I, sobretot, també deixin-me acabar d’una manera més personal, eh? És a dir, jo 
soc una amant de les Terres de l’Ebre; ja ho era abans de ser consellera d’Agricul-
tura. Quan vaig ser consellera d’Agricultura ja, diguéssim, me’n vaig acabar d’en-
amorar. I ara, a banda d’estar-ne molt molt molt enamorada, també preocupada i 
ocupada pel tema, com tots i totes vostès. Crec que és un honor poder encapçalar 
aquest departament i començar treballant d’una manera molt rigorosa evitant la re-
gressió del delta de l’Ebre, no només perquè és un espai únic al món i una zona hu-
mida, evidentment, extremadament reconeguda, sinó perquè allà hi viu gent, gent 
que se l’estima com ningú i gent que ha fet el que és el delta de l’Ebre. Hi hem de 
donar resposta, no només a aquest espai, sinó també a aquestes persones, que ara ja, 
moltes d’elles, me les estimo, diguéssim, no? Vull dir, que també hi ha una part, en 
aquest sentit, personal.

Era imprescindible, però extremadament imprescindible, seure i començar a tre-
ballar plegats, deixar de fer política davant d’aquesta situació. Crec que ens farem 
un favor, no només a l’Ebre, sinó que ens el farem a totes i a tots, de veritat. Tenen 
tot el protagonisme, tots vostès; no el vull jo, ni molt menys, no és la meva vocació. 
Però, en qualsevol cas, convençuda que avui, doncs, pot començar –per què no dir-
ho?– la història d’una altra manera. Tenim molta feina; de fet, està tot per fer, però 
tot és possible. Però, sens dubte, per fer-ho possible calia –calia– que seguéssim tots, 
que seguéssim tots en una taula. I, de ben segur, la millor prova és que el senyor Pa-
ladella i jo avui estem aquí com dos bons amics en pro de les Terres de l’Ebre, que 
ens les estimem –no només el senyor Paladella.

I aprofito per donar les gràcies a tots els diputats i diputades que avui ens heu 
acompanyat i també a tots els que doneu sentit a aquest meravellós indret del sud 
del nostre país.

Moltes gràcies a tots, i molt bona tarda.

El president

Hem hagut... Em sembla que tocava ser una mica tolerant amb el temps, perquè 
em sembla que tots convindrem que la compareixença tenia prou substància com per 
donar-hi un cert espai en este torn de rèplica.

Si us sembla, deixaríem aquí la compareixença. Parem cinc minuts. D’aquí 
a cinc minuts reprendríem la segona part de compareixences. I, en tot cas, tornar a 
reiterar el que hem dit abans: agrair-li, segurament en nom de tots els presents, la 
seua exposició i tot el conjunt d’informació, que, com bé ha dit en esta segona part, 
si algun dubte ha quedat, algun serrell ha quedat, podrem estirar-lo amb els següents 
compareixents.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a dos 

quarts de cinc i catorze minuts.

El president

Si els sembla, començaríem este segon bloc de compareixences, com ja conei-
xen, de l’ordre del dia.

Compareixences
357-00473/13, 357-00474/13 i 357-00475/13

La primera intervenció aniria a càrrec del delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, el senyor Albert Salvadó; la segona intervenció anirà a càrrec del director 
general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el senyor Marc Vilahur, i la ter-
cera intervenció la portaria a terme el senyor Xavier Curto, representant de la taula 
de consens.
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Com bé saben, estes tres intervencions tenien com a objecte específic parlar de 
tota l’experiència que s’acumula en la visita a Holanda. Però, evidentment, els tres 
compareixents tenen la llibertat de poder expressar altres qüestions.

Deu minuts cadascun dels tres compareixents i, en tot cas, després tornaríem 
a fer el mateix que hem fet ara, intervencions dels diferents grups parlamentaris. 
I començaria disculpant el diputat Jordi Jordan, que, per motius d’agenda, ha hagut 
d’excusar-se.

Deu minuts, Albert Salvadó.

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre 
(Albert Salvadó Fernàndez)

Bé; gràcies, president. Diputats, diputades... Abans de res, saludar la gent de 
l’Ebre que mos acompanyeu, els membres de la taula de consens, el director tècnic 
de la taula i el mateix portaveu, que m’acompanya aquí a la Mesa; també els presi-
dents de les comunitats de regants i els alcaldes d’Amposta i de la Ràpita. Gràcies 
per acompanyar-mos avui en esta sessió.

Bé, en primer lloc, sí que m’agradaria agrair, tant al president d’esta comissió 
com als diputats i les diputades que hi participen, que justament esta comissió se 
celebre, perquè, per òbvia que ens puga semblar a la gent del delta de l’Ebre la fragi-
litat de l’ecosistema en què vivim, per nosaltres és importantíssim elevar el repte de 
la protecció del Delta a un repte de país. I esta comissió influïx decisivament perquè 
això sigui així. Per tant, molt satisfet que esta comissió estigui en funcionament i, 
evidentment, molt honorat de participar-hi.

Durant estos mesos de legislatura, me sento especialment còmode tant com a 
ebrenc com a delegat del Govern en lo treball i compromís amb lo Delta de la conse-
lleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i especialment amb la con-
sellera Jordà i el seu equip, que no s’han deixat encotillar per les competències de 
què disposem el Govern de la Generalitat en gestió del litoral i han treballat i propo-
sat actuacions amb un únic objectiu, que és precisament protegir el delta de l’Ebre 
de manera immediata, però també per a les properes dècades.

Dit això, el motiu de la meua intervenció avui és explicar la visita que vam fer 
los dies 7 i 8 d’abril a la costa dels Països Baixos, que tenia per objectiu vore si les 
solucions adoptades a la costa holandesa són replicables també a la costa del Delta. 
I també apuntaré, si m’ho permeten, algunes conclusions que vaig traure d’aquella 
visita. Intentaré fer-ho... Serà una compareixença una mica descriptiva; intentaré fer-
la lo menys avorrida possible.

Una expedició –7 i 8 d’abril– constituïda per dos membres de la taula de consens, 
el director tècnic, Rafa Sánchez, i el portaveu, Xavi Curto; pel director dels Serveis 
Territorials d’Acció Climàtica, Jesús Gómez, a les Terres de l’Ebre, i pel director ge-
neral de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur; però també un mem-
bre del Gabinet de la Secretaria d’Estat del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, el Manuel Menéndez, i per la Mercè de Miguel, una ebrenca 
d’origen que va ser cofacilitadora i dinamitzadora del viatge, i per mi mateix com a 
delegat del Govern a l’Ebre.

Miraré de reportar la informació en ordre invers al cronològic de la visita, perquè 
penso que s’entendrà millor fer-ho en esta seqüència. Per tant, començo pel segon 
dia de la visita, el 8 d’abril, en què vam poder estar a les instal·lacions de Deltares, 
un institut independent de recerca aplicada amb molta expertesa en riscos d’inun-
dació, en planificació de deltes i la seua adaptació, en infraestructures també en en-
torns deltaics. Vam començar tenint un intercanvi d’impressions amb responsables 
del Rijkswaterstaat, que és l’agència del Ministeri d’Infraestructures i Gestió de l’Ai-
gua holandès. I aquí sí que voldria destacar unes quantes consideracions que ens van 
traslladar la gent del ministeri holandès, que penso que és important compartir-les 
amb tots vostès.
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En primer lloc, l’estructura de responsabilitats. Lo mapa d’administracions i 
competències de la costa holandesa és pràcticament idèntic al que mos trobem al 
litoral del Delta. De fet, quant a nombre d’administracions, excepte els consells co-
marcals, diria que és idèntic. Igual que al delta de l’Ebre, la competència d’actuació 
a la zona de domini públic és de l’Estat: allà, l’Administració estatal planifica, i les 
administracions regionals executen amb una estreta col·laboració entre totes elles. 

En segon lloc, per tal d’actuar contra l’erosió de la línia de costa, en un primer 
moment, lo Govern holandès va analitzar tres opcions, des d’un punt de vista tant 
tècnic com econòmic. Una primera opció que era la de no intervindre; per tant, la 
de recular. Una segona opció que era la de mantindre la línia de costa, opció per 
la que, finalment, van decantar-se. I una tercera opció, d’expandir-se i, per tant, de 
guanyar terreny al mar.

Quins objectius perseguien? Per una part, assegurar la protecció de la costa, en-
cara que pugés en los anys posteriors lo nivell del mar; per tant, tindre mesures que 
siguin fàcilment adaptables a este increment del nivell del mar. Per altra part, i des 
del meu punt de vista no menys important... Abans s’ha anomenat, no?, el fet de que 
la gent de les Terres de l’Ebre podem ser els primers que haguéssem de fugir pels 
efectes del canvi climàtic al país. Per tant, des del seu punt de vista, des del punt 
de vista del ministeri holandès, un dels objectius que perseguien era disposar d’una 
línia de costa segura per protegir de manera equitativa davant el risc d’inundació 
tot el país, siga quina siga la part del país on vius. És a dir, garantir el dret a tota la 
població a no patir riscos d’inundació, visquen en llocs per baix del nivell del mar o 
visquen en llocs més elevats. En este sentit, per què un ciutadà del delta de l’Ebre no 
ha de tindre el dret a conservar els espais on ha crescut com qualsevol altre ciutadà 
de Catalunya o qualsevol altre ciutadà de la resta de l’Estat? 

Un tercer objectiu, per part del ministeri holandès en les seues actuacions, és 
conservar totes les funcions de la costa, tant quant a valors naturals com a activitats 
productives com altres funcions turístiques, recreatives i altres. Per tant, en este sen-
tit, establixen al seu moment estratègies per protegir-se de l’increment del nivell del 
mar fins al 2100, considerant pujades d’este nivell del mar de quatre metres. 

Evidentment, la morfologia de la costa holandesa los obliga a implementar di-
verses estratègies de protecció. Nosaltres mos centrarem en l’estratègia d’aportació 
de sorres, que és la directament extrapolable del litoral holandès al litoral del delta 
de l’Ebre.

Un cop acabat l’intercanvi d’exposicions entre los diferents responsables gover-
namentals del ministeri holandès i també de nosaltres mateixos i del representant 
del ministeri espanyol, components de l’equip tècnic de Deltares van compartir amb 
nosaltres experiències en costes deltaiques de diferents parts del món. Específica-
ment, se van centrar en la interrelació entre conceptes de regressió, de subsidència, 
de salinització a diferents deltes arreu del món: del riu Mississipí, en el delta del 
Nil, del Iangtsé, a la Xina, o del delta del Mekong, entre altres.

Són un equip tècnic que ja disposen de softwares de modelització d’escenaris efi-
caços per avaluar les diferents estratègies d’actuació. Després d’anys de monitoratge 
i transferència de coneixement, tenen programes que generen models a partir dels 
quals pots estimar quin serà el comportament de diferents paràmetres, dels princi-
pals paràmetres del delta en funció de les actuacions planificades.

Aquella primera jornada, per acabar, vam visitar el Sand Motor o un motor de 
sorra, una experiència que van fer l’any 2011, en què van fer una aportació de més 
de 21 milions de metres cúbics de sorra, formant una espècie de península pràcti-
cament perpendicular a la costa. És una de les actuacions estrella de solucions ba-
sades en la natura. Llavors, durant los anys següents, entre lo corrent del mar del 
Nord, los vents i les onades han anat repartint la sorra per la línia de costa i formant 
dunes, subministrant-los molta informació sobre els efectes que tenen les condicions 
ambientals en la dinàmica costanera. I l’experiment alhora els ha permès, com a 
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experiència pilot, guanyar centenars de metres al mar, creant nous ecosistemes que 
abans no existien.

Una vegada acabada esta jornada, passo a la següent jornada, que realment és 
l’anterior; com us he dit, canvio la cronologia perquè s’entengui..., perquè penso que 
és més pedagògic. Lo 7 d’abril visitem l’EcoShape. L’EcoShape és una fundació 
que engloba una xarxa d’organitzacions i professionals. De fet, és l’organització que 
va resultar adjudicatària de les actuacions que va traure el ministeri de protecció 
mitjançant aportació de sorres a la costa holandesa.

El seu enfocament jo crec que ens va aportar perspectiva, perquè analitzen les 
actuacions de manera absolutament global, molt més transversal. No són actuacions 
només de protecció del litoral, sinó que les plantegen com a actuacions amb un clar 
valor afegit per a les comunitats locals afectades. És a dir, quan se plantegen aques-
tes solucions basades en..., lo que ells diuen «solucions basades en la natura», se 
plantegen també tot l’entorn de l’indret per al qual pretenen aplicar una mesura de 
manteniment i reconstrucció. A més de les dunes d’arena, dissenyen los carrils bici, 
dissenyen senders, espais de manteniment i observació d’aus, si hi ha d’haver algun 
espai amb servei de restauració integrat a la zona recuperada i altres equipaments 
que acaben donant serveis diversos i ajuden a convertir aquells espais en reclams 
turístics potencials. 

Per tant, l’anàlisi de l’impacte de les actuacions o l’anàlisi cost-benefici que se’n 
deriva no es considera només en clau de protecció davant l’entrada del mar i el seu 
efecte sobre els teixits productius del territori, sinó que, a l’hora de quantificar el va-
lor afegit de les actuacions, se quantifica també l’impacte que tenen sobre el turisme 
i el que poden provocar en molts altres aspectes del territori.

Als tècnics d’EcoShape també vam poder explicar-los les actuacions al delta de 
l’Ebre després de la tempesta Gloria, unes actuacions fetes, com sabem, amb ca-
mions per traslladar arena als llocs més debilitats. Los costos per metre cúbic de les 
aportacions de sorra amb camions tripliquen lo cost que ells tenen utilitzant dragues 
marines. Per tant, generava una certa sorpresa per a ells, d’una banda, el volum ex-
cessivament menut que fèiem nosaltres a les aportacions d’arena al Delta, i el siste-
ma utilitzat, en camions, tant pel cost que té com per la petjada ecològica.

La conclusió que en vam treure, o que almenys jo en vaig treure personalment, 
és que grans moviments de sorra tenen preus acotats i perfectament coneguts amb 
la utilització de dragues marines.

D’altra banda, per part nostra i per part també del ministeri, teníem molt d’inte-
rès en saber els costos de manteniment que suposaven una vegada feta una actuació 
d’una aportació inicial de sorres. Les necessitats de reposició de sorres representaven 
aproximadament, i segons la seua informació, sobre el tres per cent del subminis-
trament inicial d’arena; per tant, costos de manteniment molt sensats i perfectament 
assumibles.

Altres aspectes que els tècnics d’EcoShape consideraven fonamentals per a l’èxit 
d’actuacions d’este estil són, per una part, la importància de consultar i dotar d’un 
marc de participació tots els actors implicats o afectats per les actuacions. I també 
un aspecte que hi donaven molta importància, el monitoratge com un factor clau 
per poder disposar després de coneixement derivat de l’evolució de les actuacions 
en accions futures.

Per acabar la jornada de treball, vam poder visitar actuacions a Hondsbossche 
Dunes, actuació que va portar a terme EcoShape al llarg de set quilòmetres de cos-
ta, on van aportar més de 30 milions de metres cúbics de sorra, construint dunes 
pensades per resistir augments del nivell del mar per als propers cinquanta anys en 
platges de sorra creades artificialment davant la duna.

Per tant, d’aquella visita –i acabo–, d’aquella visita als Països Baixos en podem 
extreure algunes conclusions. Primera, que ja hi ha similituds evidents entre la costa 
dels Països Baixos i la del delta de l’Ebre: grans àrees per baix del nivell del mar; 
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una línia de costa dinàmica que patix variacions importants de manera constant, 
amb moviments predictibles si es coneix la dinàmica costanera; una coexistència 
d’activitat humana productiva i econòmica amb un gran valor ambiental; el canvi 
climàtic i la pujada del nivell del mar ens obliguen a desenvolupar, tant allà com 
aquí, noves estratègies per evitar que la costa tal com la coneixem desaparega; una 
estructura entre diferents administracions i responsabilitats molt similar a la nostra. 

Segona conclusió: que hi ha aspectes que ens diferencien. Holanda té tota la seua 
costa vulnerable a risc d’inundabilitat; per tant, los riscos del litoral del Delta no 
són generalitzables a curt termini a tot el litoral català o a tot el litoral competència 
del ministerio. Pels milers de quilòmetres de costa que gestiona el Govern espanyol, 
la del Delta és una de les poques excepcions que té. Això a la pràctica mos ha difi-
cultat que la protecció del Delta siga una qüestió d’estat, com sí que ho és a Holanda 
la protecció de la seua costa.

Als Països Baixos hi ha una primera decisió estratègica que es va prendre al seu 
moment. I és esta la decisió que emmarca i definix tots los instruments, les políti-
ques i les actuacions que des d’aquell moment estan duent a terme. Esta decisió, com 
he dit abans, va ser la de defensar i protegir la línia de costa que tenia en aquell mo-
ment. Per tant, aquella decisió va tindre, té i seguirà tenint una importància estratè-
gica en la protecció del litoral holandès. En el cas del delta de l’Ebre, la defensa de 
l’actual morfologia del Delta és una decisió compartida i acceptada tant pel territori 
com pel Govern de Catalunya.

Per últim, una de les diferències és l’enorme dificultat que aquí tenim per col·la-
borar entre les diferents administracions per resoldre problemes que ja de per si són 
complexos. Per tant, i sintetitzant, no cal invertir més temps ni diners en més estu-
dis. Hi ha coneixement aplicat i testat arreu del món per definir actuacions efectives 
per protegir el delta de l’Ebre. Són actuacions assumibles econòmicament i amb 
costos de manteniment molt acotats. I són actuacions que, a més de protegir, han de 
donar un valor afegit i més oportunitats per a la gent del Delta.

Cal la decisió estratègica de l’Estat de mantenir l’actual morfologia del Delta 
i cal la col·laboració entre Estat, Generalitat, món local i actors del territori. I, per 
tant, caldrà que treballem, com ja fa i hem vist ara amb la consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural, i com ha expressat abans, en una entesa entre 
el Govern de la Generalitat i tota la resta d’actors afectats per a la protecció de la 
costa de l’Ebre, tant pel que fa a l’estratègia com pel que fa a la implicació i inversió 
de recursos tècnics i econòmics per revertir esta situació, ja que, si no l’emprenem 
a temps, farem tard.

D’aquí que acabi com he començat, agraint la creació d’esta Comissió d’Estudi 
sobre la Protecció del Delta de l’Ebre perquè posa en evidència la situació del Delta 
i perquè de ben segur que contribuirà a crear les sinergies necessàries perquè tots 
avancem en un únic objectiu, que és salvar el delta de l’Ebre.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. A continuació, intervindrà el senyor Marc Vilahur, director ge-
neral de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural (Marc Vilahur 
Chiaraviglio)

Bé; primer de tot, molt bona tarda a tothom. Em sento honorat de poder ser aquí 
davant del Parlament del nostre país i de vosaltres, els representants d’aquest Parla-
ment. Gràcies també a la Mesa per facilitar la nostra compareixença.

Jo vull una mica contribuir a aquest debat, a aquest discurs, des d’una visió d’in-
tentar concretar també algunes de les accions que ha plantejat l’honorable consellera 
i també de contextualitzar algunes de les qüestions que ha presentat el delegat del 
Govern a l’Ebre.
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Primera qüestió que volia plantejar: és una reflexió sobre el concepte d’actua-
cions basades en la natura. L’enginyeria i la conservació de la natura són compati-
bles i sinèrgiques. Sovint entenem enginyeria com la creació d’elements rígids que 
permetin fer front a una problemàtica ambiental i, per tant, contraposar l’activitat 
humana a l’activitat natural.

Les solucions basades en la natura són fer servir l’enginy, l’enginyeria, per adap-
tar-nos com a societat a la natura i fer-ne un ús sostenible, d’aquesta. També hem 
de fer una reflexió sobre on estem, al Delta, un espai natural canviant, que neix poc 
abans de Crist i que es va desenvolupant. I que hi han alguns punts on hi ha una ac-
tivitat humana que cal preservar. I també hi han molts punts on hi ha una activitat 
natural que s’ha de potenciar.

És evident que estem en una situació d’un espai que està en regressió, en regres-
sió degut a la intervenció humana des d’una perspectiva curtterminista o potser que 
no contemplava en aquells moments la realitat del que és un delta, un sistema fluvial 
que aporta sediments al mar i que, degut a l’aportació de sediments al mar, guanya 
terreny generant un espai molt pla, inundable, de gran interès natural, amb alta fer-
tilitat i on es poden desenvolupar activitats com el cultiu d’arròs.

També vull fer una tercera reflexió sobre el concepte de la governança compar-
tida. Per nosaltres, almenys per mi, la governança compartida és aquell concepte en 
el qual volem treballar per tirar endavant aquestes solucions. Nosaltres no venim a 
dir què s’ha de fer al Delta; venim a proposar accions al Delta per poder-les debatre 
conjuntament i buscar la millor solució.

Tenim molt clares les idees, tenim les propostes a sobre la taula, quantificades 
i detallades. Però, evidentment, no les imposarem. Les treballarem amb els actors 
i les actores que tenim al nostre territori, les entitats ambientals i també la taula de 
consens o els actors turístics, tots aquells qui vulguin treballar en aquest model de 
delta compartit i que es vulguin fer responsables d’aquesta realitat.

En aquest sentit, vull remarcar una sèrie d’actuacions que farem a curt termi-
ni per posar en relleu el que vam veure a Holanda i el que volem aplicar aquí. La 
primera qüestió és que, evidentment –a ningú se’ns escapa–, la realitat d’Holanda 
divergeix molt de la realitat del Delta, almenys pel que fa a clima. Aquí, almenys, 
tenim sol.

Allà la realitat que tenim és d’un espai molt sorrenc, on els excessos, els bancs de 
sorra són molt alts. Aquí ho desconeixem, i per això des d’ara hem iniciat una anà-
lisi amb batimetria a diferents profunditats –primer, deu-cinquanta metres i, abans, 
zero-deu–, que es farà abans de finalitzar aquest any en tot el Delta per analitzar on 
tenim els nostres bancs de sorres i els nostres ecosistemes marins.

També treballem intensament sobre el concepte dels camins de guarda; el que 
tenim previst ja de 2021, però també aquest de 2022, aquest que vol treballar cator-
ze quilòmetres als laterals del nostre espai deltaic en confluència amb les diferents 
badies perquè sigui un element naturalitzat, però que també serveixi des d’un punt 
de vista multifuncional. Ha de servir per evitar la inundació del Delta, però també 
ha de servir com un element ecoturístic, ha de servir com un element distintiu, que 
permeti que es desenvolupi una activitat lligada a la preservació i a la comunió amb 
el valor i la realitat del medi natural d’aquest entorn.

També tenim solucions per a la part frontal. L’honorable consellera ha parlat de 
la voluntat de treballar en sistemes basats en la natura en aquest espai també. I és 
efectiu que el que hem vist a Holanda, uns sistemes dunars amb llacunes prelitorals, 
que es basen, sobretot, en elements de biodiversitat, poden permetre i ajudar a fer 
subsistir el Delta i a mantenir aquella morfologia frontal que necessitem per dur-hi 
l’activitat vital que hi duem com a territori.

Aquí una cosa molt interessant que vam aprendre d’Holanda, per exemple, va ser 
que la granulometria de la sorra, que a nosaltres ens preocupava molt, no era interes-
sant, sinó que sobretot l’interessant era que tinguéssim uns ecosistemes dunars que 
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permetessin la fixació d’aquesta sorra i analitzéssim molt detalladament quina era la 
dinàmica dels corrents litorals, no només d’aigua, sinó també de sorra.

I aquí és on crec que hem de posar sobre la taula la qüestió de la comissió cien-
tífica. Creiem en la necessitat de que hi hagi una comissió científica composta pels 
principals experts en aquest sistema del nostre país que faci també un seguiment de 
tot això, perquè puguem presentar noves propostes basades en ciència i basades en 
tècnica. I això només ho podem fer de la mà d’ells. I, per tant, aquí també hi parti-
ciparan.

Pel que fa a la part central, és evident que patim un fenomen de subsidència; hem 
baixat dotze mil·límetres en els últims deu anys. I aquesta és una realitat que ens 
preocupa, i voldrem treballar també en aquest sentit de la mà de qui té les compe-
tències en la gestió de sediments i sense defallir en aquesta voluntat de participació 
i de col·laboració.

Pel que fa a la conservació dels valors ambientals, com bé ha dit la consellera, 
l’instrument de gestió es va aprovar el 2014, però és insuficient. És evident que és 
insuficient, perquè un instrument de gestió no dona resposta a la realitat del que 
necessitem en aquest Delta. Necessitem un pla de gestió, un pla de gestió que sigui 
cocreat pel territori i que el crearem al ritme que el territori el pugui crear. Esperem 
i ens encantaria poder dir que és en dos, tres anys. Això demostraria un nivell de 
maduresa per part de tots nosaltres que estic segur que podrem demostrar.

També hem de tenir en compte que projectes d’aquesta magnitud, projectes que 
reverteixin en la regressió del Delta, no són projectes de detall, no són projectes 
que puguem executar en sis mesos. Necessitem conèixer bé el territori, executar-ho 
al territori i, sobretot, tenir una estratègia molt clara de quins passos hem de seguir 
perquè aquestes solucions siguin duradores i efectives.

I per això assumim que aquest any, l’any que ve prendrem una sèrie de mesu-
res per poder garantir l’execució d’aquests 6 milions d’euros del Parlament. Però ja 
des d’ara, des d’avui, estem treballant amb la voluntat de que el 2025 tinguem pro-
jectes executius que puguem executar de forma efectiva al territori i que aquesta 
cursa de llarg termini que no s’atura ni en aquesta legislatura ni possiblement en la 
següent, sinó que s’atura fins al 2050 i més enllà, és la demostració de que, caminant 
junts en confluència amb la natura, podem arribar a solucions de llarg termini i que 
siguin menys costoses per a la nostra societat.

També el que vull donar per rellevant, que és que el Delta és una confluència 
d’activitats humanes i conservació de la natura. I només treballant des de les activi-
tats humanes podem arribar a una plena conservació de la natura. Per això, incenti-
varem també polítiques que fomentin exactament aquesta acció, que és l’agricultura 
d’alt valor natural, l’agricultura regenerativa, l’agricultura ecològica o models agrí-
coles que fomentin que la biodiversitat sigui un element essencial i que no vagi en 
detriment de la producció, sinó que la producció ambiental i de matèria primera 
d’alimentació siguin dos pesos d’una balança equilibrats i que no sigui mai en detri-
ment del sector primari, element essencial per a la gestió i la conservació d’aquest 
entorn.

Per últim, vull remarcar, com a experiències d’aquests viatges, que sovint veiem 
idees molt interessants, però també serveixen per intercanviar informació molt re-
llevant i poder posar punts en comú de la nostra visió del Delta. Per a mi ha sigut 
especialment rellevant poder compartir amb el Govern de l’Estat aquesta realitat per 
poder posar un horitzó comú i entendre que es pot col·laborar quan hi ha un bé que 
va més enllà de les voluntats de cadascú, sinó que són les voluntats compartides de 
tot el país, perquè el Delta no és una qüestió d’un territori, és el país.

Tenim també la realitat de projectes, que, quan ho escalem a nivell tècnic, les 
idees són molt més fàcils de conjugar. I aquí també ho hem vist. Amb aquest viat-
ge i amb les experiències d’aquest viatge, som capaços de dir avui dia que tenim vi-
sions comunes que podem executar i que podem expandir aquestes visions des d’un 
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punt de vista tècnic al conjunt dels experts i dels tècnics del nostre territori perquè 
puguin compartir i debatre quina és la visió del Delta que hem d’acabar assumint.

I, sobretot, l’última, remarcant una visió compartida, no podem precipitar-nos. 
Masses vegades ens hem precipitat en el Delta, masses vegades hem volgut solu-
cions per a ahir. Les solucions les hem de treballar des d’ara, amb la màxima in-
tensitat, buscant ser el màxim de resolutius possible. Però no ens hem de precipitar, 
perquè precipitar fa que perdem el temps que volem guanyar amb l’eficiència i amb 
la capacitat de treball conjunta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, director. I conclouria esta segona part de les compareixences el 
senyor Xavier Curto, com a representant de la Taula de Consens pel Delta.

Xavier Curto Hierro (representant de la Taula de Consens pel Delta)

Gràcies, president. Gràcies, director general. Delegat territorial, diputats i dipu-
tades i companys de la taula que esteu avui presents... Ens situarem ràpidament al 
que crec que avui és interessant, que és l’experiència i contrastació de la realitat ho-
landesa.

(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, tots sabeu perfectament qui som la taula de consens: els set municipis, les 
dos comunitats de regants, que al voltant nostre giren més de trenta-tres entitats del 
territori, que estem aquí per això, pel que veieu a les imatges de prospecció futura si 
no hi ha actuacions. I, recordar-vos, que això també pot ser interessant, que la taula 
de consens, entre altres coses, va realitzar el que coneixem com a pla Delta. I aquí 
hi ha una pàgina web que és molt fàcil de recordar, que simplement cal buscar al 
Google «salvant lo Delta». I, entre altres coses, veureu que hi ha el pla Delta i tres 
vídeos molt interessants. Perquè avui us explicarem el que vam vore a la realitat ho-
landesa, però és que fa dos anys que els tenim penjats i subtitulats en català, gràcies 
al voluntariat de gent de la taula.

I, a més, hi ha un tercer vídeo... O siga, trobareu la concepció general de com 
treballen en general; un altre vídeo en particular del motor de sorra. I inclús hi ha 
un altre vídeo d’una multinacional alemanya que té una filial espanyola de com se 
treballa el traspàs de sediments de manera contínua o el bypass que s’hauria de fer 
en qualsevol rutina de treball d’un pantà i que, possiblement, serà una de les pos-
sibles solucions per traspassar els sediments atrapats als pantans, no?, si algun dia 
ens arriba.

Bé, si ens centrem en els Països Baixos, molt ràpidament recordar quatre coses. 
En definitiva, els Països Baixos no deixen de ser un delta immens. Hi ha los tres rius 
principals, que són el Rin, el Mosa i l’Escalda. Aproximadament, té 450 quilòmetres 
de costa externa, i cal tenir present que aquest país té el vint-i-sis per cent de la seva 
superfície sota el nivell del mar. Per exemple, tu aterres a Schiphol i et diuen que estàs 
a sis metres sota el nivell del mar, eh? –a l’aeroport d’Amsterdam. Però la cosa és més 
greu, no? El seixanta per cent de la seva superfície està en risc d’inundació perma-
nent, i més del cinquanta per cent de la seua població viu en aquestes àrees. O sigui, 
estem parlant de Rotterdam, de la Haia, de Delft, d’Amsterdam, etcètera. 

I un ràpid repàs a les polítiques de protecció d’aquest país davant la inundació 
marina. Cal recordar, doncs, les més històriques: els pòlders i els dics primaris, co-
ses del segle XVI i XVII. Després van passar als grans dics, que també són experts 
en construccions rígides monumentals, el que se’n va dir «pla Delta». I avui en dia, 
canvi de paradigma, canvi de paradigma en el sistema de protecció, que és ben bé a 
partir dels anys noranta, eh?

El canvi de paradigma va vindre perquè, després fins i tot de fer les grans cons-
truccions, els grans dics, que són famosos a escala mundial, això no els llevava el 
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risc d’inundació. I, per exemple, han tingut múltiples inundacions. I, per destacar les 
últimes, la de l’any 53, en què hi van haver més de 1.800 morts per trencament de 
dics, o de l’any 1989. Clar, els dics rígids mentre són efectius són molt efectius, però 
és un sistema molt car de mantenir i que contínuament s’ha d’anar repujant i calçant. 

I, llavors, l’any 89, després d’una altra crisi tempestuosa, el Govern holandès va 
determinar buscar alternatives. I van fer lo que és lògic: davant d’un canvi de para-
digma o una voluntat d’actuar amb més eficiència, van fer el que toca, que és una 
anàlisi prèvia d’alternatives. I bàsicament hi han tres alternatives, tenint en compte 
costos i beneficis. Una alternativa és no actuar i, per tant, retirada gradual mentre el 
mar avança. L’altra, mantenir el perfil amb dics durs, amb lo que això comportava 
econòmicament i també amb risc molt greu. El que no passa en anys pot passar en 
una nit, i les conseqüències són gravíssimes. I l’altra alternativa era expandir el perfil 
naturalitzat. Doncs, efectivament, a partir dels anys noranta, l’alternativa que va aga-
far el Govern neerlandès va ser l’expansió del seu litoral amb un perfil naturalitzat.

Aquí hi ha un exemple de com treballen. Aquí hi ha un quinquenni, i aquest 
quinquenni, doncs, és 2016-2020, però podria ser qualsevol quinquenni. Si ens fi-
xem en les línies horitzontals, les primeres parlen de recerca i proves pilot. La sego-
na línia horitzontal, formulació d’objectius, preparacions administratives, que són 
llargues. Aquí al Delta en tenim experiència. O siga, hem estat dos anys per acon-
seguir una mobilització de 307.000 metres cúbics. Per tant, los tràmits són llargs. 

Una tercera línia horitzontal, que parla de seguiment i monitoratge continu de 
tota actuació que es faci, i no només a nivell morfològic, sinó també a nivell ecolò-
gic. Un potent sistema de gestió de dades, que contínuament està en procés de mi-
llora. I l’última línia horitzontal és important: contínua col·laboració amb la gent que 
viu al territori i que es veu afectada per aquestes infraestructures. De tot això se’n 
passa comptes al Govern i se busca que el procés iniciat ha donat els seus fruits, i el 
que es fa són propostes de millora. I continua el procés també continuant amb la re-
cerca, el seguiment morfològic i ecològic i la millora del sistema de gestió de dades. 
És una manera lògica de treballar. 

Concretament, en això que parlem de la nova visió de protecció de la costa na-
turalitzada, hem posat aquí quatre exemples amb dates concretes. El procés és més 
llarg, i hi ha més coses intermèdies, però per aclarir-mos, com a dades importants, 
el 1990 s’adopta el model de protecció naturalitzant la costa. Molt resumit, se diu 
«mobilització de sorres», però després veurem que no és tan senzill com mobilitzar 
sorres, eh? El 2005 esta política, començada a testar l’any 90, es fa política de tot 
l’Estat neerlandès, és a dir, tota nova reforma que s’ha de fer a la costa neerlandesa 
se fa en estos paràmetres i està recollit al programa Gènesi 2.0. 

I, com a exemples concrets d’evolució, parlarem del que vam anar a visitar in 
situ: les Hondsbossche Duinen i una evolució d’aquest procediment, que és el motor 
de sorra, el Zandmotor. I mentre també anava variant la seua evolució tècnica, al 
principi, la gestió de sorres es basava sobretot en anar cobrint la part emergida de 
les platges, i, posteriorment, s’adonen de que tan important és la part emergida com 
la submergida, aquella que no veiem i aguanta el talús. 

I l’última evolució tècnica són nodriments a gran escala, el que pot ser el motor 
de sorra, perquè els costos són molt més rebaixats, perquè el que fan és jugar amb les 
pròpies forces de la natura, que coneixen perfectament, que és..., són els corrents de 
la zona, on dipositen massivament la sorra.

La seua filosofia general, que podria estar transposada en les figures de l’esquer-
ra..., he volgut fer un paral·lelisme amb el delta de l’Ebre, no? El primer de tot: tot 
això –tot això–, per què es fa? Doncs tot això és per prevenció. És a dir, al model 
holandès –i entenem que també ha de ser el nostre– es tracta de dissenyar mesures 
proactives, no reactives després d’una tempesta o després d’una desgràcia, eh? En 
general, aposten pel que coneixem com a mesures toves, i només aquelles dures allí 
on no hi hagi més remei.
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Un exemple clar d’això seria que, en qualsevol part del litoral extern del delta 
de l’Ebre, creiem que el que s’hauria d’adoptar, efectivament, són aquestes mesures 
anomenades com a «toves». I un exemple del que no hi ha més remei que fer mesures 
«dures», entre cometes, és lo que coneixem com els camins de guarda, que no pen-
sem que són esculleres, sinó que són uns camins de terra que podrien ser, en prin-
cipi, de mig metre d’alçada. I la raó és molt senzilla: estan a l’interior de les badies; 
en principi, no estan sotmeses als corrents marins, i l’únic que fan és aguantar la 
pujada gradual del nivell del mar. I a aquests camins de guarda, efectivament, se’ls 
pot donar l’ús que es crega més convenient i més adaptat a l’entorn natural on són. 

La qüestió de la sorra és molt important, perquè és un material plàstic que està, 
ell tot sol, contínuament en equilibri en la màxima..., al màxim nivell d’onada. És 
a dir, si les ones són les d’un dia normal, doncs veuríem el nivell de costa habitual. 
I, si hi han alguns dies de tempesta, és la pròpia sorra qui marca el perfil més alt. 
Per tant, esta és la gràcia de treballar amb les sorres com a mena de dics completa-
ment plàstics i flexibles. 

I després, l’última premissa, que és molt important, aprendre actuant. És a dir, 
no podem passar-mos més anys dissenyant solucions en paper i bolígraf, sinó que 
s’han de fer actuacions i avaluar els seus resultats i millorar-ne els resultats. Con-
cretament, vam visitar el Hondsbossche Duinen, que està a prop d’una població del 
nord que es diu Petten, i lo motor de sorra, que està a prop de la Haia. Vull recalcar 
que les dos infraestructures estan directament al mar del Nord, és a dir, amb tot lo 
que això significa. No estan a la part interior, per exemple, protegides per les illes 
Frísies, sinó que estan perfectament al que coneixem tots, la idea que tenim, del mar 
del Nord.

En el cas de les Hondsbossche Duinen, l’estructura, com podeu veure en este 
esquema, que és molt interessant, és una estructura d’uns quatre-cents metres. Tot 
això són macroestructures, eh? Per al Delta, evidentment, no pensem estes macro-
estructures. Però més o menys és el mateix perfil: uns quatre-cents metres d’ampla-
da de platja..., bé, d’amplada reconstruïda. 

Comencem per darrere de tot. Aquí on veieu que acaba el talús verd, hi havia 
l’antic dic de contenció rígid i, per tant, tota esta actuació ha estat cap endavant al 
mar, eh? I veieu que és un sistema que es va conjugant duna rere duna, aiguamolls. 
Les dunes són fetes de manera complexa, no són coses lineals. I tot això ha per-
mès, a banda de crear uns ecosistemes riquíssims –això és una foto d’aquell dia 
mateix–..., hi ha tota una sèrie de passeigs i de carrils bicicleta. I, per tant, és una 
atracció de turisme d’aquell que podríem anomenar «turisme sostenible». I fixeu-vos 
que l’amplada de platja continua més enllà del que veiem emergit, sinó que continua 
en la part submergida. 

Uns... Molt ràpidament, és una construcció d’uns vuit quilòmetres de llarg. Es va 
començar a fer l’any 2005 i van utilitzar uns 30 milions de metres cúbics. A la foto 
de dalt el que veieu és una part del pla Delta de la taula, i he remarcat en..., hem re-
marcat en vermell la similitud del nostre esquema. O siga, veieu que és amplada de 
platja, duna rere duna i aiguamolls. 

Això és la foto d’esta zona abans d’aplicar aquesta política. Si us hi fixeu, el que 
hi havia era tot un sistema de dics rígids tant perpendiculars com longitudinals. 
I, per tant, la mar xocava cada dia amb estos dics i, per tant, s’anaven descalçant, 
perdien alçada, etcètera. Però, com a referència, si us fixeu en esta llacuna d’aquí, en 
esta petita llacuna d’aquí, ara veureu com és en l’actualitat. Esta llacuna està aquí, 
és a dir, s’ha guanyat tota esta amplada de platja i, si us hi fixeu, a la part dreta con-
tinua el sistema de duna rere duna, etcètera. D’acord? I este és el procés fet aquí i 
que, com a política neerlandesa, és lo que es farà de cara al canvi climàtic per a tota 
la seva costa.

L’important d’haver pres esta decisió és que, quan se miren costos-beneficis, no 
només s’han de mirar els costos d’executar una obra, sinó que també s’han de tenir 
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en compte els beneficis addicionals que comporta fer aquestes actuacions i –una 
cosa no menys important– els costos evitats.

Com a beneficis addicionals, els ecosistèmics –creació d’hàbitats naturals, dis-
minució de la petjada de carboni–, econòmics –creació de rutes turístiques, instal·la-
cions recreatives–; costos evitats, molt importants, seguretat. Estan calculats per a 
tempestes de període de retorn d’u cada deu mil anys, que és una mena de proba-
bilitat molt elevada, per a una previsió del nivell del mar a cinquanta anys vista. 
I els costos evitats i, evidentment, inundacions. Inundacions, de què? D’espais natu-
rals protegits, d’espais agrícoles, d’infraestructures i de poblacions. 

Per últim, vam visitar el Zandmotor, que seria una evolució –una evolució. Fi-
xeu-vos que al setembre de 2011 es crea esta macrodeposició de sorres en un únic 
punt de forma peninsular i sabent..., en el cas d’ells, si no ho recordo malament, els 
corrents majoritaris van de sud a nord. La pròpia natura ha anat expandint esta sorra 
i creant l’amplada desitjada, és a dir, s’han estalviat el repartir metre a metre l’am-
plada de platja. Doncs, bé, és una evolució del sistema, eh? 

Algunes dades, si tinc temps, senyor president. Sí? (Pausa.) Sí. Algunes dades per 
saber de què parlem, eh? Dades de manteniment –manteniment. Ells, per a mantenir 
350 quilòmetres de costa amb aquest sistema, en escenaris, calculen, d’ones màximes 
de deu metres al mar del Nord, tenen este macrosistema, que són quatre-cents d’am-
plada i deu metres com a màxim d’alçada en les dunes més altes. Doncs ells reposen 
aproximadament 12 milions de metres cúbics l’any i els costa uns 50 milions d’euros. 

Si ho comparem amb lo que demanem des de fa anys al delta de l’Ebre, estem 
parlant que tenim quinze quilòmetres de perill immediat, que és on s’hauria d’aturar; 
que l’escenari..., com a màxim, al Mediterrani podem esperar –si no ve un Gloria 
o alguna cosa més greu– unes onades de sis metres, i creiem que amb un perfil de 
cent cinquanta metres d’alçada i dunes entre dos i tres metres en tindríem més que... 
(Veus de fons.) Perdó, cent cinquanta d’amplada i uns dos metres d’alçada de dunes, 
en tindríem més que suficient. I els costos de reposició i de redistribució. Doncs ne-
cessitaríem uns 500.000 metres cúbics a l’any, que és el càlcul que hi ha d’un equi-
libri sedimentari al delta de l’Ebre, sabent lo que es va movent per allí dintre, eh?

I esta figura d’aquí baix és prou interessant, perquè, si recordeu los dos grans 
eixos bàsics de la taula, estem parlant de sorres litorals, però també de sediments 
fluvials. Este manteniment de sorres, fins quan s’hauria de fer? Bé, aquí hi han unes 
columnes que marquen el volum de sorra a dipositar i la creació de dunes a formar. 
I, si us hi fixeu, arriba un moment en este horitzó que apareix una corba verda. Esta 
corba verda podria representar la recuperació de sediments fluvials. Si la recupera-
ció de sediments fluvials arriba un moment que és tan efectiva que ens garanteixen 
els 500.000 metres cúbics anuals que necessitem aproximadament, doncs la gestió 
de sorres seria molt més espaiada.

Per últim, quant a governança, vam aprendre també que treballen molt efectiva-
ment el Govern de la nació, els governs regionals i els municipis. I a la dreta tenim lo 
que des de fa dos anys demanem: la creació de la comissió mixta. Entre qui? Entre 
el ministeri, el departament i la taula de consens.

I, quant a l’execució i monitoratge –interessant, que ja s’ha anomenat aquí–, el 
model EcoShape. És un consorci en el sector públic i privat, amb consultories, amb 
enginyeries i amb instituts d’investigació i universitats, que són realment los que 
executen i els que fan la valoració contínua del funcionament d’aquests sistemes.

Com a conclusions, doncs només podem dir que és un model d’èxit; a més, la 
filosofia és treballar amb la natura i amb la societat que hi viu. És un model moni-
torat i contrastat des de fa vint anys, i és la política de futur davant del canvi climà-
tic d’uns experts, que considerem que són els Països Baixos. I, a més, és un model 
que s’exporta a tot lo món. I, per tant, entenem que es pot exportar perfectament al 
delta de l’Ebre.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Avui estem sent molt poc disciplinats tots plegats amb l’ús del 
temps. Ja em disculpareu. També em sembla que les aportacions són prou transcen-
dents com per a tenir un cert marge de tolerància. Però, en tot cas, intentem, per a 
les intervencions que mos queden d’aquí al final, una mica cenyir-mos més al temps. 
Faríem ara també, com hem fet abans, el torn d’intervencions per part dels grups 
parlamentaris. Començaria el diputat Joaquim Paladella, del Grup Parlamentari So-
cialistes, per un temps de cinc minuts.

Joaquim Paladella Curto

Moltes gràcies, president. Agrair-vos la vostra presència aquí avui a la comissió, 
moltíssim, igual com a la gent que mos ha acompanyat –i ho torno a dir abans. I dir 
que nosaltres sí que som disciplinats, eh?, president; nosaltres hem complit los cinc 
minuts que toquen, eh? (L’orador riu.) Avui, sí.

Aviam, una mica la continuació de la consellera, no?; una mica perquè era avui 
també el debat. Primer, agrair-vos molt ser els nostres ulls avui del que va passar el 
dia d’Holanda. Lo que és evident és que jo, concretament i particularment, he après 
molt del que heu estat dient, coses molt importants que canvien una mica la meua 
percepció de lo que podria ser i el que no podria ser. Per tant, els faré alguna pre-
gunta així al respecte...

Però, primer, aviam, del que ha dit la consellera abans –ja que hi ha el director 
i continuem amb el director–, los diners són molt importants. Lo perdre els 6 mi-
lions d’euros de l’any passat..., de l’any 2020, millor dit. Se poden recuperar, hi ha 
maneres de poder-los recuperar –hi ha maneres de poder-los recuperar. Bé, en fi, 
cal retornar-ho al pressupost, se poden recuperar. I, per tant, no els donéssem com a 
perduts perquè són molt importants.

A part d’això, la consellera ha dit també una cosa molt important: que, en les 
converses entre Madrid i la Generalitat, creu ella que el problema no són los diners, 
sinó que és ficar-mos d’acord –que és ficar-mos d’acord. I és molt important poder 
treballar conjuntament –i això sí que és bàsic, importantíssim–, tècnicament –ho 
heu dit tots perfectament. Avui ha anunciat la creació d’esta comissió, que em pa-
reix perfectament possible. I, a partir d’aquí, intentar que això tiri endavant i que 
siga, bé, fructífer i que poguéssem arribar a la protecció del que tots volem –tots los 
presents aquí. Almenys, lo nostre grup parlamentari així, claríssimament, volem la 
major protecció del Delta possible.

En acabat, una cosa també que ha dit la consellera –i també voldria dir-ho–: és 
que ha dit que el pla de gestió està fet. No. El pla especial de protecció no està fet. 
Lo programa de gestió no està fet. I, almenys, no mos ho ha facilitat a nosaltres, 
d’acord? I el programa de gestió s’ha de fer cada quatre anys. I, per tant, no entenc 
com ha dit lo pla de gestió i d’usos; entendria que seria, que aniria lligat al pla de 
gestió, al pla especial de gestió. Per tant, jo entenc que no hi ha res fet aquí. I, com 
he dit abans, hauríem d’intentar planificar alguna cosa. O, si no, aclarim-ho, perquè 
això és conseqüència una mica del que hem estat parlant estos dies a la comissió, i 
entenem que són plans que són, primerament, necessaris legalment, i segurament 
que són absolutament necessaris per a poder planificar en este sentit, no?

En acabat, la col·laboració –és importantíssim. Nosaltres creiem que..., no ho sé 
–i, en això, a les converses sí que voldríem que ho tinguéssem clar–, és que hi ha 
diferències, lògicament, entre Holanda i Catalunya i també tot lo litoral d’Espanya 
en este sentit. I creiem també que no podem deixar damunt la taula que tot lo litoral 
mediterrani, en este sentit..., doncs té una erosió, no? I encara la visió del ministeri 
està en esta visió que té de l’erosió que té el litoral. Entenem, però, que lo Delta és 
una excepció i, per tant, així s’hauria de tractar i així ho hauríem de tractar. I la col-
laboració entre tots los actors és importantíssima, però la seva solució haurà de ser 
absolutament tècnica, en este sentit, no?
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També, abans d’entrar en les preguntes, voldria deixar ben clar que és molt im-
portant que poguéssem fer lo projecte que s’havia definit, pròxim a 4 milions d’eu-
ros, que l’Estat ja l’havia projectat i el teníem i avui no se n’ha parlat gens, que és la 
reubicació dels 380 metres cúbics de sorra. Estem a precari; si demà tenim una altra 
DANA d’estes, estem a precari i n’hem de ser tots conscients.

En acabat, és molt important –i abans n’hem parlat– la col·laboració que han 
de tindre entre les administracions. No pot ser que uns féssem informes desfavo-
rables que impedisquen fer este projecte i encara mos lamentéssem que este pro-
jecte no estiga fet; o que demanéssem, a més a més, estudis d’impacte ambiental, 
simplificat o no, o estratègic, que això pot retardar uns projectes que estan damunt 
la taula. Han d’entendre –almenys lo nostre grup parlamentari així ho entén– que 
lo projecte de reubicació de sorres és absolutament necessari per guanyar temps 
–este projecte–, solament per guanyar temps. Però necessitem que ho féssem amb 
urgència perquè així tindrem –amb urgència– un temps suficient per tal de poder 
planificar i de ficar-mos d’acord, eh?, tècnicament. Per tant, nosaltres així ho en-
tenem.

En acabat, la pregunta és..., la pregunta que se m’acut, que he vist més important 
en este sentit és: quan parlàveu de motors de sorres, teniu pensat com podria ser aquí? 
Perquè lo que és evident és que els corrents que hi ha –suposo, vaja, tampoc no en soc 
un entès, però suposo que és així– al mar del Nord són molt més grans, no? I, en aca-
bat, l’arrossegament d’estes sorres a tot lo litoral probablement és més eficient, o pot 
ser més prompte o pot ser una solució. Aquí podria ser? Perquè jo crec que això és 
absolutament important.

Per exemple, ara lo que tenim problemes en el parc natural, els informes del parc 
natural..., és que no s’ha pogut fer ara la reubicació de sorres. Per què? Per la nidi-
ficació, eh?, per les nidificacions, que han hagut de fer terrestres i, per tant, ho han 
hagut de traçar per això. Clar, si estem parlant d’un altre sistema que les sorres es-
tan ocupant lo seu lloc naturalment, estem evitant totes estes coses, no? En acabat, 
jo sí que crec que és molt important poder estudiar això, perquè pot resoldre molts 
temes, pot abaratir-ho i, a més a més, fer-ho més efectiu i més fàcil. Per tant, crec 
que m’hauríeu d’ampliar, o voldria que m’ampliésseu molt este concepte de motor de 
sorres, perquè crec que és molt important, interessant i transcendental.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula la senyora Maria Jesús Viña, en re-
presentació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, president. Gràcies als compareixents, al president de la taula de con-
sens, al director general i al delegat del Govern, per les seues intervencions.

En la meua primera intervenció ja m’he referit a quin va ser l’origen de la re-
gressió que està patint lo Delta: els embassaments que fa cinquanta anys que es van 
construir sense cap planificació i sense mesura. I és, com a mínim, curiós que els 
hereus dels que van crear el problema mos vinguen ara a intentar alliçonar amb les 
solucions que s’han d’aplicar. Per tant, los agraeixo moltíssim que busquen solucions 
realistes i que afrontin la problemàtica del delta de l’Ebre tal com la tenim. La con-
sellera ja ho deia abans, que no cal inventar, que podem veure les accions que s’han 
implementat en altres llocs per poder-les adaptar i aplicar i poder avançar en detenir 
i en paralitzar la regressió del Delta.

Mos han explicat que esta visita els ha permès analitzar l’impacte de les accions 
sobre un ecosistema que, si bé no és igual que el delta de l’Ebre, sí que té unes pro-
blemàtiques molt similars. Partint d’això, voldria fer-los –perquè les seues explica-
cions crec que han sigut molt clarificadores– simplement diverses preguntes perquè 
mos ho pogueren aprofundir.
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Les mesures que s’estan aplicant a Holanda han parlat que van des de diferents 
incidents que van produir-se als anys cinquanta, l’any 89, i que des de llavors han 
anat desenvolupant diferents estratègies, les quals han anat provant els efectes que 
han tingut. No sé si ja estes experiències són traslladables al que podríem aplicar 
aquí al Delta i ja mos servixen d’experiència per no haver de..., prova, error, diríem, 
eh?, per a poder avançar ja cap a una solució aquí.

En segon lloc, part de l’estratègia del pla que va explicar el Govern, quan va ex-
plicar lo pla que volen implementar al Delta, i que va preocupar molt el territori va 
ser lo retrocés de la costa. A Holanda, lluiten per evitar este retrocés. Quina valora-
ció fan de les mesures que han pres allà? I, podem implementar estes mesures o com 
ho podríem adaptar aquí al Delta?

I, en darrer lloc, les solucions basades en la natura impacten i tenen un valor afe-
git intrínsec que va més enllà de l’impacte que tenen només al medi natural –ho han 
explicat vostès abans. Mos poden detallar este impacte que vostès han pogut apreci-
ar en este viatge? I si podríem traslladar-ho una mica a com visualitzen que podria 
impactar sobre el Delta.

Moltes gràcies una altra vegada per les seues explicacions i per la seua compa-
reixença.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. A continuació, tindria la paraula la senyora Isabel Lázaro, en 
representació del Grup Parlamentari de VOX. (Pausa.) Perdó. A continuació, té la 
paraula la diputada Irene Negre, en representació del Grup Parlamentari de Junts. 
Ha sigut un intent per escurçar temps, però no ha colat.

Irene Negre i Estorach

Gràcies, president. Ja veig que té pressa per acabar. (L’oradora riu.) Moltes grà-
cies al delegat del Govern, al director general i al portaveu de la taula de consens 
per aportar-nos esta visió de la seua visita a la costa holandesa.

Jo la veritat és que acabo avui amb un bon sabor de boca, fruit d’esta comissió, 
amb tot lo que mos heu aportat tant la consellera com també vosaltres de la visita, 
perquè veig que allò que sempre dic de que «ni un pam de terra» ho dic bé i és una 
realitat, i que hi han projectes que poden aconseguir això, tenir un pam de terra, no?

Nosaltres som partidaris de mantenir i garantir la línia de costa; són complemen-
taris amb les propostes que ha estat defensant la taula de consens, i, de fet, les hem 
defensat allà on hem estat també. I creiem que són uns resultats excel·lents i que me-
diambientalment són sostenibles. Cal, però, fer tot l’estudi –com bé ha dit el director 
general– de quina implicació ambiental tindrien també al Delta aquestes mesures, 
perquè, evidentment, no és la mateixa mar, no és la mateixa costa. Però, bé, tenim 
una llum, tenim una proposta sobre la taula i treballarem perquè això siga possible. 
Esta aportació de sorres, com bé deia, és una acció que ja defensava la taula de con-
sens; per tant, té ja molt suport del territori per dur-se a terme.

I, una vegada més, gràcies per explicar-nos lo viscut. I, sobretot, celebro que pu-
guem tenir horitzons esperançadors amb propostes com aquesta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. I ara sí, senyora Isabel Lázaro, del Grup Parlamentari de VOX.

Isabel Lázaro Pina

Gracias, presidente. Ahora sí, me toca a mí. Bueno, muchas gracias a los tres, 
señor Albert, señor Vilahur y señor Curto; muy interesantes, sus intervenciones.

Lo que pasa es que a mí me han quedado bastantes dudas, porque primero he-
mos escuchado al señor Albert el relato del viaje a Holanda –parte ya lo habíamos 
leído en la prensa y parte no..., ha estado muy bien, me ha gustado su comparecen-
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cia, lo que nos ha explicado–, pero sus palabras, lo que usted nos ha dicho, es que 
contradicen las del señor Vilahur. Porque usted nos ha dicho –palabras textuales, 
lo he anotado–: «No es necesario perder más tiempo en hacer más estudios. Es un 
proyecto factible tanto estratégicamente como económicamente.» Algo que yo ya 
llevo diciendo en cada comisión desde que estoy aquí. Y, luego, el señor Vilahur, 
técnico, político, buenista, nos ha dicho, con palabras también textuales, que «es 
muy importante crear una comisión científica que lo estudie». Entonces, ¿es nece-
sario seguir creando estudios o no? Es que no me ha quedado muy claro ese con-
cepto. Si me lo podéis aclarar, si es necesario o no es necesario, porque no lo tengo 
claro. 

Después, otra cosa. El señor Curto nos ha hecho una exposición impresionante 
del proyecto. Yo, cuando leí el pla Delta, me interesé mucho e investigué y..., bueno, 
más o menos ya lo conocía todo. Además, hablé con un ingeniero que me lo expli-
có con detalle. Y, entonces, a mí me parece que los de la mesa de consens tienen 
muchísima razón, que esto es un proyecto factible, que es, bueno, económicamente 
factible y, bueno... A ver, lo he apuntado por aquí porque no... Disculpadme, ¿eh? 
Es sencillo, económico y eficaz, y además ha demostrado que es eficiente, y no so-
lamente en Holanda, porque se ha hecho también en Emiratos Árabes y en otros 
sitios, ¿no? 

Entonces, mi pregunta es que por qué no se aplica. Está claro que hay que poner-
se de acuerdo –los dos gobiernos– por el tema competencial. Pero es que ahora mis-
mo el Gobierno de Sánchez está arrodillado ante el Gobierno de la Generalitat; lo 
tienen..., es que están..., quiero decir, pueden conseguirlo, pueden conseguir lo que 
quieran. Pongan el Delta en su escala de prioridades en una altura suficiente como 
para que se pongan de acuerdo ya; en dos días pueden hacerlo.

Entonces, esa era mi aportación y eso es lo que yo les quiero pedir. Porque tengo 
una sensación de que, por ejemplo, el señor Marc Vilahur no tiene el sentimiento de 
la tierra que podéis tener, por ejemplo, vosotros, Xavier Curto y Salvadó. Esa es la 
sensación que yo tengo, que es un sentimiento que, por cierto, yo comparto. Y por 
eso estoy tan preocupada.

Nada más y muchísimas gracias de nuevo.

El president

Gràcies, diputada. Disculpar la diputada Laia Estrada, que ha hagut de marxar 
per motius de conciliació; també, com ja he anunciat abans, el diputat Jordi Jordan. 
I, per tant, tancaria este torn el diputat Matías Alonso, en representació del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Gràcies als senyors Salvadó, Vilahur i Curto per la seva com-
pareixença davant de la comissió.

Bé, començant per la compareixença del senyor Salvadó, dir que han fet molt 
bona visita –molt bona visita–, que els hi ha servit –i crec que, per extensió, a tots 
nosaltres– per dimensionar quina és la problemàtica de la situació del Delta i veure 
que, efectivament, és factible trobar-hi i posar-hi solucions. Per tant... I s’ha consta-
tat en aquesta visita que, efectivament, hi han solucions per al Delta i el que s’ha de 
fer, doncs, és implementar-les, no?

Ens ha parlat el senyor Salvadó que als Països Baixos aquesta qüestió és una 
qüestió d’estat, lògicament. Jo diria que la qüestió del Delta, en una dimensió molt 
més reduïda, també és una qüestió d’estat. És una qüestió per a l’Estat espanyol i és 
una qüestió per a la comunitat autònoma catalana, i és una qüestió, diria, més en-
llà..., per damunt d’aquests dos nivells administratius, també ho és per a la Comissió 
Europea i ho és per a la Unió Europea i, diria, més enllà, que ho és per al conjunt de 
la humanitat, no? Perquè és un espai únic, un espai que s’ha de preservar i que hem 
d’esmerçar-hi tots els recursos materials i humans per aconseguir-ho, no?
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Per tant, aquesta qüestió d’estat ha d’esdevenir un objectiu estratègic, jo crec que 
compartit per bona part dels que estem aquí, però, en qualsevol cas, aquest ha de ser 
un objectiu estratègic. I dins d’aquest objectiu estratègic, a parer del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, és fonamental mantenir la morfologia actual del Delta i intentar, 
fins i tot –ho he dit abans en la compareixença de la consellera–, doncs, revertir la 
situació i –després en parlarem, de la Marquesa, per exemple– mirar de guanyar un 
altre cop espais al mar, no? Per tant, és un objectiu primordial i ha de ser un com-
promís en què estiguin totes les administracions públiques, doncs, que el tinguin 
com a compartit i vagin de la mà per trobar les solucions més adients, no?

Coincideixo amb el senyor Vilahur en que cal fer una anàlisi de mobilitat, per 
dir-ho així, dels bancs de sorra i de l’impacte també sobre els ecosistemes marins 
de qualsevol actuació que s’hagi de fer. Crec que és important, doncs, tenir els cien-
tífics treballant en aquest sentit. Després parlaré també d’algun estudi científic –tot 
seguit, en parlaré, d’ell– que ja s’ha fet. S’han de posar solucions a la part frontal; 
són una bona solució, els sistemes dunars –hi estem d’acord. 

Bé, «no podem precipitar-nos», ha dit; el que tampoc podem és esperar gaire. En 
aquest sentit, sí que calen algunes actuacions urgents, calen mesures urgents. S’han 
d’estudiar totes les solucions tècniques que siguin viables, trobar la millor solució a 
mitjà i llarg termini, però també hem d’aplicar solucions urgents que aturin el risc, 
que és un risc cert, que hem vist cada cop que hi ha una pujada una mica gran de les 
onades; doncs de seguida malmet el sistema, no?

Hi ha altres solucions, per exemple –que no se n’ha parlat–, com els dics submer-
gits offshore. Alguns d’ells tenen característiques de dics intel·ligents, que tenen un 
cost relativament elevat, però que tenen també una rendibilitat enorme, que tenen 
molt bon impacte ecològic també dins dels ecosistemes marins.

I, en aquest sentit, aquests tipus de dics, aquesta tipologia..., s’ha analitzat ja l’im-
pacte d’aquests dics, doncs, al Centre de Supercomputació de Catalunya i s’ha tro-
bat que és una molt bona solució. I, a més, a parer del nostre grup, seria una solució 
d’urgència i complementària a l’aportació de sorra i al motor de sorra que es pugui 
posar en marxa més endavant, no?

Al senyor Curto, bé, ja estem molt d’acord amb tota la feina que ha fet la taula 
de consens i amb el seu pla Delta. I, per tant, doncs, bé, estem d’acord amb que les 
mesures han de ser proactives; ho haurien de ser des de fa anys ja, aquestes mesures 
proactives. Ja hi ha hagut més d’un mea culpa; per tant, no incidiré en això.

Refermar que, efectivament, hi han solucions tècniques, i el que cal és el consens 
i la col·laboració i recursos també, esmerçar els recursos necessaris per aplicar-les. 
S’ha parlat de la dimensió de les macroestructures dunars que caldria posar al Delta; 
ens ha parlat d’uns quaranta metres. Jo li diria, doncs, que potser això és la desena 
part del que hi havia fa unes poques desenes d’anys, per exemple, a la platja de la 
Marquesa, no?

Per tant, hem d’aspirar a això, hem d’aspirar a trobar la solució perquè aquests 
bancs de sorra, un cop s’implementin, puguin arribar a donar, doncs, aquest resultat 
final, que jo crec que seria el millor resultat per al Delta.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a tothom per haver-vos ajustat al temps. I ara faríem un torn per 
respondre les diferents intervencions. Com que han estat poques intervencions per-
què hem tingut tres baixes pel camí dels diputats i diputades, plantejaríem un temps 
de cinc minuts per fer este torn de rèplica, amb una certa flexibilitat, però no exces-
siva. Començaria el senyor Albert Salvadó.

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre 

Gràcies, president. Intentaré compensar que m’hagi allargat abans. Jo, simple-
ment, eh?, quant a les reflexions que feia el diputat Paladella quant a la necessitat de 
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posar-mos d’acord i d’intentar poder aplicar els 380.000 metres cúbics d’emergèn-
cia, sí que m’agradaria destacar lo que són obres d’emergència, no?, respecte al que 
serien ja actuacions molt més estructurals.

I aquí jo també per posar en valor una miqueta la intervenció d’abans de la con-
sellera Jordà. Perquè estic d’acord..., i miro de contestar també una pregunta que em 
feia la senyora Lázaro, és a dir, jo crec que estem tots d’acord al Delta que d’estudis 
ja en tenim prou, eh? I, per tant, el Delta és l’ecosistema més estudiat de pràctica-
ment tot el país, i no per més estudiar-lo acabarem resolent res. Però sí que és veritat 
–i posant en valor, com us deia, la compareixença de la consellera– que hem de ser 
rigorosos a l’hora d’abordar projectes i actuacions. I, per tant, avui lo que necessi-
tem al Delta són ja projectes executius, perquè és imprescindible per després poder 
licitar actuacions concretes, físiques, de protecció del Delta.

I quan parlem de projectes executius..., i abans la consellera hi feia referència, i 
hi feia referència en un bany de realisme, si volem dir-ho així, per al territori, que 
mos agradaria poder actuar la setmana que ve. Però és cert que al segle XXI i a la 
Unió Europea per disposar de projectes executius, doncs, cal que ja vagin acompa-
nyats també dels seus estudis d’impacte ambiental. I, per tant, quan parlava abans 
d’aquell cronograma d’actuacions des de la conselleria que avui s’ha plantejat i que 
jo crec que obre claríssimament una finestra d’oportunitat per resoldre d’una vegada 
per totes la protecció del Delta, és important, com deia, disposar de tot lo ventall de 
tot lo procediment administratiu, que no hem inventat al Delta, sinó que és el que 
hi ha, eh?, per tal d’acabar aprovant projectes executius imprescindibles per abordar 
actuacions.

I nosaltres aquí l’únic que demanem des del territori, i també des del Govern i al 
Govern de l’Estat, és que sobretot..., abans hi fèiem referència, i crec que el senyor 
Paladella també hi ha fet referència, quant a que el ministeri segurament té molts 
quilòmetres de costa i ho veu..., i, lògicament, ho ha de vore d’una manera molt ge-
neral, però la problemàtica del Delta és molt particular, que requerix disposar d’un 
enfocament molt concret, perquè no és extrapolable a la majoria del litoral del país 
ni de l’Estat. I, per tant, és imprescindible que totes les actuacions les puguem ges-
tionar des de la proximitat i, per tant, també tenir en compte el món local, la taula 
de consens i el territori.

I quant a la pregunta que feia en concret el senyor Paladella –intentaré anar rà-
pid– del Zandmotor, de si es podria fer aquí o no. No soc tècnic –i, per tant, aquí hi 
ha Rafa Sánchez i a perill de que em contradiga–, però sí que el Zandmotor és una 
prova pilot, és una experiència molt particular d’una megaaportació de metres cú-
bics d’arena, que el que permet és, per una part, poder estudiar com se va compor-
tant aquella primera aportació d’arena i, en funció de la dinàmica costanera, com 
va evolucionant esta arena i se va repartint per tot el litoral i, alhora, és una expe-
riència, que podria ser extrapolable a la costa holandesa a futur, de guanyar molts 
metres, centenars de metres de costa al mar.

Quant a la senyora Viña, quant al que feia referència a la problemàtica que tenim 
al Delta de feia ja cinquanta anys, derivada dels embassaments. Diu: «Lògicament, 
a la costa holandesa si alguna cosa en traiem és que amb la inundació de l’any 89 
ràpidament se posen mans a l’obra i, a partir dels anys noranta, ja incorporen estes 
solucions d’aportació de sorres en la seua estratègia de defensa de la costa. I, per 
tant, es posen a actuar de manera immediata.»

Són extrapolables, les experiències d’Holanda? Jo crec que, claríssimament, sí. Si 
alguna cosa en vam traure en conclusió és que és un tipus d’actuacions de protecció 
basades en la natura, en aportació de sorres, perfectament compatibles amb el que 
avui és lo Delta i los seus ecosistemes afectats. Són també possibles tècnicament, 
són amables amb l’entorn, són econòmicament sostenibles. Per tant, claríssimament, 
jo crec que una de les conclusions que en traiem és que són perfectament extrapola-
bles a la protecció del Delta.
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Bé, i, per últim, quant a clarificació de competències –que alguna diputada hi ha 
fet referència–, jo penso que al final lo que és evident, i en el viatge a Holanda con-
juntament amb la gent del ministeri i també amb la gent del ministeri holandès..., és 
a dir, les competències per actuar en la zona de domini públic no cal clarificar-les, 
és claríssim que són de l’Estat. Això no lleva que, lògicament, lo que hem de fer és 
compartir espais, col·laborar Estat-Generalitat, perquè sense esta col·laboració no hi 
haurà manera d’arribar a cap solució per al Delta.

Per tant, resumint, mos cal avançar claríssimament com a territori, disposar de 
projectes executius per després poder abordar de manera concreta les actuacions 
necessàries.

El president

Gràcies, delegat. I, a continuació, intervindria el director general, Marc Vilahur.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Moltes gràcies. Senyor Paladella, gràcies per les seves observacions. De fet, grà-
cies a tots per les seves observacions. Amb relació a les qüestions que menciona-
va, la necessitat o la possibilitat de recuperar aquests 6 milions d’euros per a l’any 
2020, jo crec que el que principalment ens concerneix és la necessitat de tenir idees 
potents per al Delta, que les tenim, i que no costarà obtenir fons per executar-les. 
I una mostra és, clarament, la transferència que ens ofereix en aquests moments el 
Govern de l’Estat d’1 milió i mig ja per començar a treballar en projectes en aquest 
sentit. Per tant, podem dir que estem molt tranquils amb la necessitat i la continuïtat 
de mantenir fons dedicats a aquest aspecte.

També, pel que fa a l’instrument de gestió, l’instrument de gestió es va apro-
var l’any 2014, és l’Ordre GOV/150/2014, en la qual s’aprova l’instrument de ges-
tió de diversos espais naturals, entre ells, el Delta, i el pla de protecció, que és el pla 
de protecció del medi natural i del paisatge del delta de l’Ebre, que entenc que és al 
que es fa referència.

Nosaltres aprovarem el seu inici d’execució en el moment en què la junta rectora 
del parc, que és un òrgan sobirà, compost pels membres del territori amb represen-
tació plural i amb sobirania..., creiem que, en el moment en què es pronunciï afirma-
tivament en aquest sentit, nosaltres l’executarem des del dia u. I ho tenim claríssim i 
volem començar-hi a treballar en el moment en què el territori ho vegi bé. I, per tant, 
aquí la plena disponibilitat del Govern per fer aquesta actuació.

Pel que fa als motors de sorres, jo crec que el cas de l’Ebre és un cas particular, 
perquè no necessitem impulsar motors de sorres; el nostre motor de sorres és l’Ebre. 
L’Ebre ha estat el motor de sorres que ha generat el Delta, i en aquests moments la 
regressió és a la part frontal cap als laterals. El retorn de sediments a l’Ebre aug-
mentarà de nou aquesta aportació a la part frontal, i tornarem a tenir un espai on 
puguem tenir més sorres d’aportacions que puguin revertir cap als laterals. Això és 
dinàmica litoral, és física. I el company físic ho podrà confirmar, eh?

Pel que fa a la senyora Viña, evidentment, jo entenc que això és una experièn-
cia contrastada. Ells ens van confirmar que, efectivament, era traslladable a aquest 
territori, i així vetllarem perquè ens confirmin que es pot fer amb l’anàlisi prèvia, 
evidentment, de que en la realitat d’aquest territori és factible.

I, evidentment, l’impacte és positiu per a la biodiversitat. I en som molt cons-
cients, de que aquest impacte serà positiu i serà a llarg termini, perquè la recupe-
ració d’un ecosistema dunar és la recuperació de la biodiversitat, alhora que fem 
protecció dels nostres territoris.

Pel que fa a la senyora Lázaro, la senyora Lázaro comentava que tenim una con-
tradicció. Jo crec que no. Jo crec que una cosa és crear estudis i l’altra és estudiar. 
I és una qüestió molt divergent. Una cosa és plantejar i planificar, i l’altra és analit-
zar com ho fem, per què ho fem i aprendre de lo que fem per fer-ho millor el dia de 
demà. Això és lo que volem fer. 
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Vostè diu que ho podríem fer ja. Bé, estic d’acord amb vostè. Podríem execu-
tar-ho ja. Això és una política que fa o ha fet, per exemple, amb molt d’èxit en la con-
servació de la biodiversitat el senyor Trujillo a República Dominicana. Però nosaltres 
no som una dictadura totalitarista ni ho volem ser. Som una democràcia i volem 
treballar amb el territori. I, per tant, en aquest sentit treballarem diferent de vostès. 

Pel que fa a mantenir la morfologia, nosaltres entenem que la morfologia és di-
nàmica. I estic d’acord amb vostè en que cal mantenir aquells espais humans que 
generen activitat i que hi viu la gent. Però el que ens ha de preocupar és poder man-
tenir aquestes activitats en la confluència amb la natura i amb un sistema dinàmic, 
que suposi el mínim manteniment possible. 

Els dics submergits, jo els veig com una possibilitat, però no és la possibilitat que 
hem escollit com a principal; és la del sistema dunar, perquè entenem que aquest 
és un sistema natural que, a la llarga, generarà menys manteniment i generarà una 
perdurabilitat més alta en aquest sistema. Evidentment, sempre es podrà analitzar 
en el futur si calen reforços per acabar d’enfortir aquest sistema, però crec que ens 
precipitaríem si en aquests moments defenséssim estructures superposades a les que 
plantegem sense tenir els resultats de l’eficiència de les que tenim. 

Per tant, en aquest sentit, agrair-vos a tots aquestes intervencions. Recordar que 
el Delta és un projecte comú, és un projecte que hem d’abordar des de la perspectiva 
de la responsabilitat, i fer-ho implica també assumir que alguns aspectes que con-
siderem com a inamovibles, doncs, segurament es posaran en dubte en base al debat 
i a la generació d’una idea o un objecte conjunt de treball. Us agraeixo la comparei-
xença i agraeixo també a presidència el temps. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, director. I ara, per concloure la sessió d’avui, tindria una darrera 
intervenció el senyor Xavier Curto.

Xavier Curto Hierro

Sí; primer de tot –que m’ho he deixat abans, no?–, donar les gràcies molt efusi-
vament a una persona que es diu Mercè de Miguel, una persona nascuda a les Terres 
de l’Ebre i que fa més de trenta anys que treballa a Holanda, entre altres coses, a la 
gerència del port de Rotterdam i que ha sigut la persona que ha aconseguit fer possi-
ble aquest viatge, que entenem que era un viatge important i de caire tècnic, i creiem 
que canviarà moltes perspectives. I, per tant, des d’aquí, un agraïment, que ho va fer 
de manera evidentment voluntària, una vegada coneixedora de la problemàtica que 
teníem al delta de l’Ebre. 

Després, per alguna pinzellada. Del motor de sorra, per exemple..., bé, jo no sé si 
seria aplicable o no, però en lo cas del delta de l’Ebre, igual que he dit abans que allí 
s’aprofiten els corrents majoritaris, que són de sud a nord de la costa neerlandesa, en 
el delta de l’Ebre recordem que, si mirem el mapa, els corrents de sediments litorals 
normalment van des de la desembocadura cap a les dos puntes. Sí? Per tant, potser 
seria possible que a prop de la desembocadura s’hi poguessen construir dos petits 
motors de sorra, perquè, hi insistixo, totes les dimensions que hem vist a Holanda..., 
allò és macro i que per al Delta no cal tant. Seria possible que, mentre no baixen els 
sediments, alguns petits motors de sorra podrien alimentar, ells tots sols, lo litoral 
fins a arribar a les puntes.

Una altra cosa important que..., perquè no sé el temps que tardarem en tornar –la 
taula– aquí. El problema d’aquest transport natural, dinàmic, des de la sortida del 
riu cap a les puntes i l’interior de les badies..., algú podria pensar que si se col·loca 
i es recupera la sorra perduda i les dunes perdudes, per exemple, davant de Riumar 
o del frontal de Buda, aquesta sorra pogués acabar a les puntes i a les badies. Bé, 
això és el que passa cada any. O sigui, cada any, aproximadament quatre, tres me-
tres d’amplada de Buda o de la Marquesa acaben transportant-se a poc a poc fins a 



DSPC-C 301
17 de maig de 2022

Sessió 7 de la CEPDE  42

la punta i que poden arribar a reblir alguna de les badies, en este cas, la badia nord, 
que és la més petita. Que per això es demana i hi ha compromès un dragatge. 

Aquest dragatge, perquè ens en fem una idea..., la barra nord, la punta de la Ba-
nya, aproximadament deu tenir esta morfologia –què fa?– cinquanta o seixanta anys. 
Doncs que en cinquanta o seixanta anys ha arribat l’hora de dragar-se no és cap cosa 
extraordinària. És a dir, si algun dia s’aplica la política d’ampliació de platja amb la 
creació de dunes i redunes i alguna part d’aquestes sorres s’escapa i circula cap a la 
badia, tampoc ens hem de trencar tot el procediment. 

Després –no sé si m’he explicat malament–, lo que calculem per al Delta és una 
amplada de cent cinquanta metres –cent cinquanta, sí– i una alçada de, doncs, dos, 
quatre metres. En fi, el que estem plantejant no és res més del que jo mateix guar-
do a la memòria de quan tu te volies banyar a la Marquesa. Si et volies banyar a la 
Marquesa, deixaves lo cotxe allí on hi ha ara el restaurant Los Vascos i havies de 
caminar prous metres després de superar unes dunes molt ben fetes. I lo mateix pas-
sava amb el frontal de l’illa de Buda. I el mateix passava al sud de l’Arenal, que és 
just davant de la platja de les Olles. També jo tinc aquests records, perquè soc d’allí, 
que, per a banyar-te, havies de travessar unes dunes molt ben estructurades i cami-
nar a poc a poc fins que l’aigua t’arribava al pit. 

Se tracta d’això, o sigui, no es tracta de res més. I els avantatges d’aquest proce-
diment? Des del Delta ho tenim claríssim. Si protegim los sistemes naturals, estos ja 
mos protegixen a nosaltres. No mos cansarem de repetir que tota la zona litoral del 
delta de l’Ebre és Xarxa Natura 2000 i, per tant, figura de màxima protecció. I els 
estàndards europeus et parlen de la bona qualitat. I aquí estem parlant d’almenys la 
seua existència. I, per tant, creiem, de manera molt clara, que si sostenim aquestos 
espais naturals, ells ja faran la funció de preservar les persones, la seva manera de 
viure, la seva economia i el poder gaudir de tothom que vagi al delta de l’Ebre. 

(Pausa.)

El president

Perdoneu. Sí? Estàvem preparant la següent comissió. Disculpareu. 
En tot cas, amb la intervenció del portaveu de la taula de consens donaríem per 

acabada esta sessió. Si us sembla, perquè avui som molta gent aquí a la sala, ara els 
portaveus mos recollim un momentet i així, més en petit format, acabem de plani-
ficar la següent sessió, que, si no ho tinc mal fixat, la teníem prevista per al proper 
dia 14 de juny. 

En tot cas, moltes gràcies als tres compareixents. Em sembla que avui ha estat 
una bona combinació de la compareixença de la consellera amb aquestes tres com-
pareixences que ara hem tingut el goig de poder disposar-ne. I, tal com comentava 
el senyor Curto, espero que, si les eines i taules que la consellera i el director han 
anunciat funcionen, no hagueu de tornar massa més vegades aquí al Parlament, per-
què voldrà dir que tenim el projecte ben encarrilat.

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i set minuts.
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