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POSICIÓ DE CCOO EN L’EPISODI 
D’EXCEPCIONALITAT II.

Hem compartit les mesures presses per l’Agència 
Catalana de l’Aigua.
Hem assumit la necessitat d’aportacions 
extraordinàries de la conca de l’Ebre al sistema 
Ter-LLobregat.

No ens hem pronunciat sobre on s’havia de produir la 
captació.

Hem defensat la necessitat de mesures que en el 
futur garanteixin que aquesta situació no és 
repetirà i que es protegeixin els cabals ecològics en 
tota la conca de l’Ebre davant qualsevol 
eventualitat. Hem defensat la necessitat del 
reequilibri territorial i el canvi de model de 
desenvolupament urbanístic, agrícola, industrial i 
de serveis.



POSICIÓ CCOO EN LA SEGONA 
TAULA DE SEQUERA (27 d’abril)

Hem defensat la necessitat d’establir un 
llindar de cabals embassats a partir dels 
quals les aportacions de l’Ebre a la xarxa 
Ter-Llobregat no fossin necessàries, també 
-no cal que siguin els mateixos- de 
finalització de les restriccions.
Calia l’acord entre els governs d’Espanya i 
Catalunya, en aquests llindars.
Obertura de la Taula Nacional de l’Aigua.
Posar en qüestió planificacions sectorials 
contradictòries



Cal aprofitar aquesta situació per 
trobar un fort consens polític, 

territorial i social sobre polítiques de 
l’aigua. La planificació de l’ACA és 
una bona base per aquest debat. 

CCOO ens volem fer presents amb un 
fort caràcter social, sostenibilista i 

com a repte per la eficàcia del teixit 
productiu.



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua.

Gestionar les conques internes (CIC) com una 
sola conca, d’acord amb la directiva marc de 
l’aigua (DMA). Raons:

Competència exclusiva de la Generalitat, no és el cas de 
la conca de l’Ebre.
Els principals rius,  ja estan interconnectats: Ter-
Llobregat.
En tota situació de vulnerabilitat en l’accés als recursos i 
gestió ajustada a la disponibilitat cal assumir la 
INTERCONNEXIÓ DE XARXES I LA DOTACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS DESTINADES A FER-SE SERVIR EN 
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS.



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conques Internes.

La DMA suposa generar els recursos suficients en 
la pròpia conca. Avui els recursos externs són els 
provinents del mini-transvasament Ebre-Camp de 
Tarragona. És possible planificar un horitzó sense 
aquesta aportació?.
Per mantenir els mateixos nivells de garantia que 
hi ha a l’actual planificació de l’ACA caldrien dues 
dessaladores mes (80-120 hm3/any).
Amb aquesta lògica -no transvasista- caldria 
interconnectar tos els rius de les conques 
internes de la Muga al Camp de Tarragona. Per 
tant cal fer la interconnexió CAT-ATLL.
Car alleugerir la pressió sobre el Ter.



Propostes de CCOO per  la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conques Internes.

Evidentment això suposa un augment de costos 
respecte els actuals, que cal afrontar amb un 
canvi tarifari que no perjudiqui els usos domèstics.
La connexió CAT-ATLL ha de fer-se aprofitant el 
traçat més curt i que respon a l’ús indistint de la 
dessaladora de Cunit per part de les dues xarxes, 
això obliga a canvis per dotar de més capacitat les 
conduccions actuals amb arribada a Cunit i 
Cubelles. 
El finançament d’aquesta connexió a càrrec de 
l’addicional 3º de l’Estatut no és pitjor que 
l’acordat ja entre els governs pel que fa a la 
connexió d’emergència per Olèrdola.



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conques Internes.

Aquest sistema necessitaria de connexions de 
garantia amb una conca menys vulnerable com 
és la de l’Ebre. Per casos d’extrema sequera 
pitjors que els que hem patit fins ara. Aquestes 
connexions no han de suposar rebaixar el rigor 
amb que s’apliquin els criteris de la DMA.
Una gestió acordada entre conques de l’Ebre 
i les internes permetria estalviar inversions i 
dedicar-les a les terres cedents. A condició 
de no posar en risc les expectatives de 
desenvolupament ni els cabals ecològics. 
“Pacte de l’aigua”.



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conques Internes.
Aquest sistema de seguretat haurien de ser:

Els canvis necessaris en la legislació de manera 
que s’estableixi clarament que les administracions 
competents poden variar l’assignació de usos dels 
cabals disponibles, tot i establint compensacions 
justes als concessionaris que en perdin l’ús. Amb 
mecanismes  objectius i garantistes.
Connexions entre la conca de l’Ebre i les conques 
internes, proposem:

La ja existent entre l’Ebre i el CAT que passaria 
a ser per aquest ús excepcional.
Una de nova entre el Segre (Rialp, Oliana) i el 
Llobregat. (Llossa del Cavall)



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conques Internes.

Tot això amb el temps que tenim per davant ha 
de permetre un estudi aprofundit, i un fort 
consens polític i social en els diferents marc que 
existeixen:

Taula Nacional de l’Aigua.
Òrgans de Participació de l’ACA.
Pacte Nacional d’Infraestructures.

L’Acord pel que fa a la possibilitat de rebre cabals 
de la conca de l’Ebre, tant si es de forma 
extraordinària com en cas d’excepcionalitat 
requereix d’un acord no sols amb el govern de 
l’Estat, sinó també amb les altres CCAA.



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conca de l’Ebre.

Competència del govern de l’Estat, cal exigir-li 
l’establiment de quin és el cabal ecològic de 
l’Ebre, en els diferents trams i estacions, en 
magnituds que garanteixin l’equilibri ambiental 
del Delta.
Tot i l’eventual millora en l’eficiència dels 
regadius les propostes d’increment de regadius 
són les que posen en risc el futur del riu i no 
l’eventual captació per situacions d’emergència 
de cabals per les conques internes. 
Considerar l’impacte de l’aigua evaporada per 
refrigeració de centrals nuclears i tèrmiques en el 
debat a mig i llarg termini sobre generació 
elèctrica. 



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conca de l’Ebre.

El desenvolupament sostenible de les Terres de la 
Conca de l’Ebre ha de ser un objectiu de país, 
independement de com es resolgui el el debat 
sobre política de l’aigua. 
Un Pacte Nacional de l’Aigua, necessariament 
precedit per un “Pacte de Conca”. Implica la 
inversió en les canalitzacions que han de 
permetre les aportacions a l’àrea metropolitana, 
la eficiencia i estalvi en els regadius de ponent i 
mesures de política sectorial i d’infraestructures 
pel desenvolupament econòmic i social del 
ponent català i les comarques ebrenques. Sense 
un gir en la perspectiva de desenvolupament 
agroalimentari, el pacte “inversions i serveis per 
aigua” és insuficient i generarà fustració. 



Propostes de CCOO per la Taula 
Nacional de l’Aigua. Conca de l’Ebre.

El risc pel manteniment dels cabals 
ecològics de l’Ebre són les altíssimes 
expectatives de posar en regadiu 300.000 
ha. (126.000 a Catalunya en la proposta 
de Pacte Nacional d’Infraestructures). Cal 
un pacte de conca i un canvi en el model 
agroalimentari i la diversificació sectorial. 



Idees força:
Cal la connexió CAT-ATLL per Cunit.

Cal la connexió entre la Conca de l’Ebre i les CIC
com mesura de garantia. Millor dues connexions.
Cal implementar el concepte banc públic d’aigua.
Hem de gestionar les CIC com una sola conca i 

buscant l’autosuficiència, és possible però 
comptar amb aportacions de la conca de l’Ebre i 
revertir les inversions en el desenvolupament 

d’aquestes terres, vol dir Pacte de Conca i Pacte 
de l’Aigua.
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