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ERC denuncia «l'espoli fluvial» de
l'Ebre
L'Ebre a tocar de Miravet. Foto: Arxiu Nació Digital

ERC ha reclamat aquest dijous a la resta de partits catalans que subscriguin un pacte nacional
de l'aigua per lluitar contra "l'espoli fluvial" del riu Ebre arran l'anunci per part del ministeri
d'Agricultura, de la fixació d'un cabal ambiental al tram final del riu de 106,9 metres cúbics per
segon. El diputat al Congrés dels Diputats, Alfred Bosch, considera necessari el "màxim consens"
institucional, des dels ajuntaments al Parlament, per modificar la mesura.
Els republicans han anunciat que denunciaran el pla davant la Unió Europea i a la vegada han
reiterat el seu suport del partit a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). Un "robatori de
l'aigua que necessiten les Terres de l'Ebre" o un "espoli fluvial" -"una altra manifestació de l'espoli
que pateix el país"-, segons ha argumentat Bosch.
El diputat creu que és necessari que els diferents partits catalans signin un "pacte nacional de
l'aigua" contra aquest "espoli" partint del precedent que va suposar l'aprovació, per part del
Parlament, del règim de cabals ambientals proposat per la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre. Els republicans començaran a presentar mocions als ajuntaments ratificant el
compromís amb aquesta proposta.
Segons ha raonat, aquesta concertació d'actuacions és més possible ara que a principis dels
anys 2000, quan el Govern es va posicionar al costat del Pla Hidrològic Nacional del govern
espanyol del PP. "Espero que el Govern no cometi els errors del passat. Tinc la impressió que la
situació és diferent i el conseller (Lluís) Recoder potser ho veu amb certa sensibilitat", ha indicat,
tot situant el PP fora d'aquest consens. "Si les forces polítiques fem pinya, això no passarà".
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