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El salóVíctor Siurana de la Universitat de Lleida va acollir les jornades sobre la gestió de l’aigua.

Compromís per Lleida proposa redistribuir
millor l’aigua per equilibrar el territori
Captar-ne del Segre, una solució per garantir el proveïment de Barcelona || A canvi, demanen activar
econòmicament Lleida i les Terres de l’Ebre per reordenar la població

AIGÜESGESTIÓDELSRECURSOSHÍDRICS

� LLEIDA � Redissenyar (o disse-
nyar) la planificació hidràuli-
ca de Catalunya per garantir el
proveïment d’aigua a tot el pa-
ís, sobretot en èpoques de se-
quera.Aquesta és la idea que
resumeix les conclusions de la
jornadaAigua per unir, que ahir
es va celebrar a la Universitat
de Lleida sota els auspicis de
Compromís per Lleida.

Durant tot el matí, experts en
hidrologia, economistes, perio-
distes i polítics van debatre so-
bre com abordar la planificació
hidràulica dels pròxims anys.
Partint de la idea que l’aigua no
és propietat d’un territori, els
ponents van apostar per una mi-
llor entesa entre comunitats au-
tònomes i regions hídriques,
com la conca de l’Ebre i les con-
ques internes.

Josep Dolz, professor de la
Universitat Politècnica de Ca-
talunya, ho va resumir en la ne-
cessitat “de relligar hídricamen-
te el país” i de passar de la so-
lidaritat a la mutualitat entre
territoris.

Durant la seua intervenció,
Dolz va dibuixar l’actual es-
cenari hidrològic català, dividit
en dos conques, més o menys
equilibrades pel que fa a apor-
tació hídrica i superfície, però,
tot i això, molt descompensa-
des quant als usos que es fa de
l’aigua en una o altra.Així, a la
zona de l’Ebre, el 75% de la de-
manda és per a usos agropecu-
aris i a les conques internes, el
percentatge baixa fins al 25%.
En canvi, en aquesta zona el
90% de la demanda la copen
els usos urbans (aigua de boca

ACN

i indústries), cosa que a la con-
ca de l’Ebre només representa
el 10% de la demanda. Dolz va
atribuir aquesta situació a la fal-
ta d’una planificació hidrològi-
ca i al desequilibri territorial.
Finalment, va proposar dos al-
ternatives per solucionar els
problemes de proveïment de
l’àrea metropolitana de Barce-
lona. La primera passa per la
connexió de conques a Catalu-
nya, amb una captació des de
l’Ebre i una altra des del Segre.
La segona, la del Roine.

Membres de Compromís per
Lleida, com IgnasiAldomà i Jo-
sep Maria Escribà, van insistir
en la necessitat de dissenyar un
canal Segarra-Garrigues “en ter-
mes del segle XXI i no del
XIX”.“L’aigua no ha de ser no-
més per a l’agricultura, sinó
també per al proveïment de bo-
ca i la indústria”, va dir Escri-
bà, per garantir el desenvolu-
pament del pla de Lleida.

El centre històric de Balaguer reviu
la seua activitat artesanal tradicional
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Lleida tanca l’estiu ambmenys morts
en carretera en setze anys
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Jornades sobre lagestióde l’aigua. La sessió Aigua per unir es
va obrir amb un debat sobre la Catalunya hídrica desequilibrada, mo-
derat per la cap d’informatius de Lleida Televisió, Ares Escribà. Van
participar en el debat: Josep Dolz, professor de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya; Francesc Camps, alcalde de Celrà i president de la
Plataforma del Ter; Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió In-
tegral d’Aigües de Catalunya, i JosepMaria Escribà, membre del Com-
promís per Lleida.

La recuperació del Ter. L’esgotament del riu Ter i la necessitat de
buscar alternatives al proveïment de l’àreametropolitana. Els ponents
van apuntar el Segre i l’Ebre com a alternatives, però a canvi d’una
millor redistribució dels recursos per aconseguir una millor redistri-
bució de la població.

� Després del debat sobre la
política hidrològica catalana,
va ser el torn de les reivindi-
cacions territorials. Els pe-
riodistes Enric Juliana iAnto-
ni Puigverd, l’economistaGer-
mà Bel i el filòsof Ferran Sà-
ez van debatre,moderats pel
periodista Francesc Canosa,
sobre la Catalunya més en-
llà de Barcelona.Puigverd, se-
guint les tesis de Compromís
per Lleida, va reivindicar el

paper de lideratge de les co-
marques de Girona, de Llei-
da i de l’Ebre respecte a Bar-
celona i la seuametròpoli. Ju-
liana va constatar que Barce-
lona ha perdut la capacitat
d’empenta que li ha permès
convertir-se en un referent
mundial. No obstant, en con-
clusió, va dir que el territori
ha de comptar, tindre veu i
iniciativa, però Barcelona ha
de continuar sent un referent.

Deldebatde l’aiguaa la
reivindicacióde laperifèria

Els carrers de
Montgai reviuen
la Guerra Civil

MEMÒRIAHISTÒRICA

�MONTGAI � La pluja va deslluir
la visita als tossals de Mont-
gai i la recreació de la vida a
les trinxeres a càrrec del grup
de recreació històrica Ejér-
cito del Ebro, que es va limi-
tar a fer una petita represen-
tació pels carrers de la pobla-
ció.

Divendres es va inaugurar
l’exposició Les restes del con-
flicte, que estarà oberta al pú-
blic fins al pròxim dia 17 d’oc-
tubre a la sala d’actes.

Obren al trànsit el pont
sobre la N-145 a la Seu

INFRAESTRUCTURESSEGURETATVIÀRIA

� LA SEU � El ministeri de Foment
obrirà, al cap d’un any d’acabar
les obres, el pont sobre la N-145
que uneix el centre de la Seu
d’Urgell amb el barri del Ser-
rat de la Capella.Aquesta ac-
tuació forma part de les obres
de remodelació de la carretera
que uneix la Seu iAndorra, ac-
tuació que el ministeri de Fo-
ment mantindrà malgrat les re-
tallades.

Segons va informar ahir el
grup PSC-Progés de la Seu,

l’obertura, anunciada divendres
pel secretari d’Estat d’Infraes-
tructures,Víctor Morlán, es pro-
dueix després de la reunió man-
tinguda entre els regidors soci-
alistes i el delegat del Govern a
Catalunya, Joan Rangel. El por-
taveu de la formació, Òscar Or-
deig, va destacar que el pont su-
posarà “una millora important
als accessos al barri i garantirà
la seguretat als veïns millorant
la connexió amb el centre de la
Seu”. El pont connecta el centre de la ciutat amb el barri del Serrat.


