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El CNJC es posiciona en Contra del Nou Pla Hidrològic del PP
38a AGO –27 de febrer de 2016
El passat divendres 8 de gener el Consell de Ministres va aprovar,
mitjançant Reial Decret i sota un govern del PP en funcions, els 12 plans
hidrològics pendents de les conques intracomunitàries per al cicle 20162021, entre els quals si troba el de l’Ebre.
El pla aprovat, que no ha tingut en compte la opinió ni del territori ni de la
Generalitat, preveu 465.000 hectàrees més de regadiu pels pròxims cinc
anys. A part, també contempla la construcció de 52 embassaments més,
sumats als 20 que ja existeixen en l’actualitat. Les diferències no només són
grans amb les demandes que fa el territori, sinó també amb els criteris de
sostenibilitat. La Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
estableix una forquilla de cabal per l’Ebre que va entre els 5.871
hectòmetres cúbics i els 9.907, segons la pluviometria de cada any. Un
cabal que el pla redueix fins els 3.000 hectòmetres cúbics.
El Pla, doncs, no incorpora cap de les propostes consensuades i proposades
per la Comissió, en la qual ha participat la Plataforma en Defensa de l’Ebre
així com la Generalitat. Tampoc compleix amb la Directiva Marc de l’Aigua
(DMA) perquè no es garanteix el cabal ecològic mínim, fet que suposa un
greu perill per la salut del Delta de l’Ebre i la seva regressió.
Ens trobem davant d’un Pla que suposa la mort del Delta i que suposarà
greus impacte sobre l’hàbitat i l’ecosistema del curs del riu i de les diverses
riqueses del Delta. No es contribueix així ni a la seva conservació, ni a la
protecció ni a la millora del medi ambient del seu entorn sensible natural.
En contra del que des d’alguns entorns s’assegura, el Pla no promociona un
ús racional ni sostenible dels recursos hídrics del riu, sinó que implanta un
model de distribució de regadiu basat en l’especulació de l’aigua.
Tot això comporta greus conseqüències per la societat i l’economia en el
conjunt del territori i, com a persones joves és un tema d’especial
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rellevància per a nosaltres, ja que batallem pel nostre futur i perquè el
jovent del territori no es trobi amb un exili forçat.
És per això que des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
1.

Exigim la retirada immediata del Decret que aprova el nou Pla de

Conca de l’Ebre, aprovat pel govern del PP en funcions, que suposa greus
perills per a la vida del Delta i del seu ecosistema.
2.

Demanem que tant les institucions catalanes com europees facin el

possible per fer complir a l’Estat Espanyol els cabals mínims tal com
contempla la Directiva Marc de l’Aigua.
3.

Denunciem l’opacitat i la manca de consens del Govern del PP vers el

territori i el País en el procés de tramitació del Pla, sense tenir en compte
les veus de la societat civil, estudis científics i experts.
4.

Donem suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a les

mobilitzacions que es convoquin des del territori.

Resolució presentada per l’àmbit de polítiques del CNJC
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