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El passat divendres 28 de febrer el consell de ministres de l'Estat Espanyol va aprovar
el nou Pla Hidrològic Nacional (PHN) de la conca de l'Ebre, sense tenir en compte ni les
demandes de la societat ebrenca, ni les del Parlament de Catalunya, ni les
recomanacions dels científics experts en la matèria que recomanen un cabal de 270
m3/s en anys secs, i de 350 m3/s en anys humits, és a dir, un total d’uns 9.000
hectòmetres cúbics per any.
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i el govern espanyol, amb la nul·la
representativitat de la desembocadura, deixaran pel Delta menys de la meitat de la
demanda en anys secs: 106,9 m3/s (uns 3.000 hm3/any). Però aquest no serà ni el
cabal mínim, sinó el cabal mitjà del riu. Per tant és possible que els mesos de més
abundància puguin arribar a la desembocadura fins a 500m3/s, però que durant els
mesos de sequera el cabal pugui arribar a ser de 50m3/s.
Considerem que aquest Pla ha estat aprovat de forma autoritària i imprevista. El Pla de
Conca afectarà severament el Delta de l’Ebre i tot l’ecosistema que comporta. D’acord
amb la nostra defensa del medi ambient, i també amb el fet que l’aigua no sigui cap
guerra de vots al servei d’interessos privats, donem tot el nostre suport a la Plataforma
en Defensa de l’Ebre i lluitarem un altre cop pel nostre riu i per les nostres terres.
Volem fer una crida a la ciutadania catalana per tal que faci seva d’una punta a l’altra
la lluita en defensa de l’Ebre, ja que el problema no pot ser només ebrenc, sinó de tots
els catalans i totes les catalanes. Tots junts (institucions, ciutadania, agents socials,
etc.) podem tornar a guanyar.
Per tot això:


Les entitats membres del CNJC volem manifestar el nostre neguit amb
l’aprovació del nou Pla de Conca de l’Ebre pel Consell de Ministres el passat
divendres 28 de febrer de 2014.



Les entitats membres del CNJC exigim una resposta de totes les institucions
catalanes al nou Pla de Conca de l'Ebre i a la col·laboració entre elles per
presentar una oposició coordinada davant del Consell de Ministres.

Tornarem a lluitar, tornarem a vèncer!
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