
 

 

MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE DE REBUIG A 
L’ACORD PER A L’ENVIAMENT D’AIGUA DE L’EBRE AL 
NORD DE LA CONCA DE BARBERÀ I PER LA RECERCA 
D’UNA SOLUCIÓ BASADA EN ELS PRINCIPIS DE LA 

NOVA CULTURA DE L’AIGUA 
 

La localitat de Santa Coloma de Queralt va acollir el passat 1 de juliol 

l’acte de confirmació de l’acord per fer arribar l’aigua de l’Ebre a una 

desena de municipis de la Baixa Segarra a partir de la infraestructura 

del Consorci d’Aigües de Tarragona. A l’acte, al qual hi van assistir el 

president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori i 

Sostenibilitat, Damià Calvet, posava la rúbrica final a un acord entre 

el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), el Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona i els municipis afectats 

per impulsar la primera fase del projecte.  

Aquest acord arriba en un moment que el riu Ebre s’enfronta a un 

altre nou projecte de detracció d’aigua de la conca: el de 

minitransvasament a Santander aprovat per la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre. L’enviament d’aigua de l’Ebre a Cantàbria ha 

rebut el rebuig, entre d’altres, de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, 

que ja va alertar anys enrere que el model del nou Pla Hidrològic 

Nacional es basaria en la reproducció del model del Consorci d’Aigües 

de Tarragona de transvasament d’aigua aprofitant les concessions 

sobrants dels regants. 

L’estat del riu Ebre i dels ecosistemes i espais que en depenen és 

extremadament fràgil. Les repercussions d’aquesta situació precària 

són ben visibles al Delta de l’Ebre, amenaçat per greus 

problemàtiques com la reducció de cabals, la manca de nous 

sediments, la regressió i altres problemàtiques. Davant d’aquesta 

situació, l’aprovació i posada en marxa de més projectes que suposin 

detraure encara més cabals de la conca del riu comporta agreujar 

encara més la situació. Així s’ha reconegut des de les Terres de l’Ebre 

en el cas del projecte de minitransvasament a Santander, que està 

rebent una forta oposició des del nostre territori. 

Tanmateix, i d’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, el 

reconeixement dels greus problemes que afecten el riu Ebre i el Delta 

i el rebuig a l’enviament d’aigua de l’Ebre a Santander haurien de 



servir també per rebutjar l’acord d’abastiment dels municipis de la 

Baixa Segarra amb aigua del CAT. Cal instar les administracions a 

buscar solucions alternatives als problemes de subministrament 

d’aquestes poblacions que es basin en els principis de la Nova Cultura 

de l’Aigua. De fet, diverses plataformes veïnals de la Baixa Segarra ja 

van apuntar en aquesta direcció quan van recordar, el mateix dia de 

la rúbrica de l’acord a Santa Coloma de Queralt, que una de les 

solucions hauria de passat per la instal·lació de plantes 

potabilitzadores municipals que aprofitessin el gran volum d’aigua 

que hi ha en el subsòl de la zona.  

Per totes les raons exposades, el grup comarcal de Movem 
Terres de l’Ebre proposa al ple del Consell Comarcal del Baix 
Ebre l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Rebutjar l'acord signat entre el Consorci d’Aigües de 

Tarragona, el Govern de la Generalitat, el Consell Comarcal de la 

Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona per abastir les 

poblacions de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, les Piles, 

Savallà del Comtat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb 

i Forès amb aigua procedent de la conca hidrogràfica de l'Ebre. 

SEGON.- Instar les administracions competents a buscar una solució 

alternativa d'abastament d'aigua per aquestes poblacions que es basi 

i respecti els principis de la Nova Cultura de l'Aigua. 

TERCER.- Traslladar els acords anteriors al Govern de la Generalitat, 

al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a l’Agència Catalana de 

l’Aigua, al Consorci d’Aigües de Tarragona, a la Diputació de 

Tarragona, als municipis afectats i a la Plataforma en Defensa de 

l’Ebre. 

 

Tortosa, 17 de juliol de 2020 

 

 

 

 

Jordi Jordan Farnós 

Portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre 
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