MANIFEST EN CONTRA DEL PLA DE CONCA DE L’EBRE I SUPORT A LA
MANIFESTACIÓ DEL 30 DE MARÇ
Les Joventuts polítiques d’ICV (JEV), PSC (JSC), ERC (JERC) CDC (JNC) i
UDC (UJ) manifestem la nostra unitat mostrant el nostre posicionament comú
en contra del Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat pel Consell de Ministres del
Govern espanyol el passat mes de febrer.
Aquest Pla Hidrològic de l’Ebre preveu passar de 965.000 hectàrees de
regadius a 1,41 milions, que suposaria el 70% de l’aigua actual de la conca de
l’Ebre i que implicaria que el Delta hagués de sobreviure amb el 30% restant.
Per poder abastir d’aigua el tram alt del riu, el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient compromet el Delta, xifrant un cabal mínim per al
tram final del riu de poc més de 3.000 hectòmetres cúbics anuals, molt per sota
dels 7.000 que defensa la Generalitat o els 9.000 que consideren necessaris
els informes de tècnics experts. A més, el Pla no descarta futurs
transvasaments.
Creiem que es tornen a passar per alt les demandes del territori, així com la
directiva europea de l’aigua pel que fa a cabals ecològics, ja que aquest Pla
devastador no té en compte els requeriments ambientals reals del tram més
baix de la conca, ni el paper dels seus cabals respecte a l’aportació de
sediments al Delta i i a la frenada de la intrusió salina al riu. I per tant, és lesiu
per a la conservació del riu, per a la seva sostenabilitat ambiental i no
n’impedeix la seva regressió i salinització.
Les Terres de l’Ebre tornem a ser una vegada més la diana del Govern
espanyol.
Davant de la situació, que podria suposar la mort del Delta, volem manifestar la
necessitat de fer territori, de mostrar-nos units davant d’aquesta nova agressió
al Riu i al Delta, deixant de banda les diferències ideològiques per defensar la
nostra terra i assistir units a la manifestació del proper diumenge dia 30 de
marc a Sant Jaume i a Deltebre.

Per últim, fem una crida a tota la ciutadania, en especial a totes i tots els
jóvens, a participar en la manifestació, convocada per la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, a lluitar per la conservació del Riu Ebre i evitar la regressió del Delta,
a sortir al carrer aquest diumenge 30 de Març i venir a defensar el nostre Riu i
la nostra Terra.
Lo riu és vida.
Joventuts:

