
I quan diem “Ebre” incloem el 
Segre, el seu afluent princi-

pal, ja que hi aporta al voltant d’un 
35% del cabal. El portaveu de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE), Manolo Tomàs, ja ens ho 
va advertir en la darrera Fira Natu-
ra, i la premsa oficialista local  va 
menysprear-lo irracionalment. No 
va fer altra cosa que fer-se ressò 
dels rumors que circulen des de 
fa anys i va afirmar que l’aigua del 
canal Segarra-Garrigues acaba-
ria marxant cap a Barcelona. Ja 
durant la projecció del pantà de 
Rialb, el conseller d’Obres Públi-
ques de CiU, en Cullell, havia sug-
gerit aquesta possibilitat, que, ara, 
els seus oponents polítics, amb els 
“ecologistes de debò” liderant la 
conselleria de Medi Ambient, vo-
len dur a terme amb el vistiplau de 
la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE). Es tracta de transva-
sar l’aigua del Segre, fora de la se-
ua conca, en un principi, per abas-
tir 4 pobles de l’Anoia i Tarragona, 
des de Rialb. En alguns d’aquests 
indrets, sembla que han de bullir 
l’aigua abans de consumir-la per-
què la de la xarxa pública presen-
ta alts índex de contaminació. Po-
bra gent! Entenem que els afectats 
tenen dret a un subministrament 
de qualitat; però, per què no inver-
teixen en depurar l’aigua o en evi-
tar la contaminació en lloc de re-
alitzar un transvasament del nos-
tre riu, quan Medi Ambient acaba 
d’anunciar que la conca del Segre 
perdrà un 5% dels seu cabal en 
els pròxims 20 anys, que cal afe-
gir a la minva d’un 30% registra-
da en les dos últimes dècades? I , 

a més, presenta un dèficit de 400 
hm3/any. S’està donant més aigua 
de la que hi ha, un 115%. En re-
alitat el que pretenen és col·locar 
la primera canonada d’un transva-
sament a gran escala encobrint-lo 
amb l’excusa de salvar pobles as-
sedegats. I així consta en el pla per 
a la gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya. En un dels an-
nexos apunta la possibilitat d’in-
crementar el subministrament d’ai-
gua del sistema Ter-Llobregat amb 
aportacions foranes, sense con-
cretar-ne ni l’origen ni el punt de 
connexió. Però, en el pla apareix 
un mapa on es pot veure una con-
ducció d’aigua des de Barcelona 
en direcció nord-oest, que acaba 
en un punt no determinat a l’oest 
dels embassaments de Sant Ponç 
i la Llosa del Cavall, al Solsonès. 
El mateix es veu reflectit en el do-
cument oficial Subministraments 
i serveis bàsics a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. Aquesta 
és la nova estratègia del Tripartit 
per manllevar un recurs capital a 
Ponent, l’aigua, que manté el pri-
mer sector de la nostra economia 
i un dels màxims patrimonis natu-
rals. Ni amb les dessaladores en 
tenen prou! Esperem que el 2010, 
declarat per la Paeria “Any del riu 
Segre”, seguint una proposta de 
Lleida Ambiental, un col·lectiu fun-
dat pel Centre Excursionista, l’Ate-
neu Popular i Ipcena, ajudi a era-
dicar aquestes amenaces. El pri-
mer objectiu per a aquest Any: re-
cuperar el cabal ecològic del riu 
més llarg de Catalunya. Malaura-
dament, avui, el Segre, així com la 
resta de rius del país, es troba en 
una situació crítica per factors di-
versos: sobreexplotació de pre-
ses hidroelèctriques, d’extracció 
d’àrids, contaminació de les ai-
gües o concessions abusives de 

regadiu. Uns problemes que els 
nous plans de conca no sols ob-
vien, sinó que agreugen.

El 9 de gener de 2010, malgrat 
les nevades, representants d’una 
cinquantena d’entitats, sobretot 
d’ecologistes, d’arreu de la Pe-
nínsula, ens vam reunir a Tortosa 
per valorar el procés d’elaboració 
del nou pla de conca de l’Ebre. La 
PDE va convocar aquesta cimera 
de col·lectius per posar en comú 
les diferents perspectives del pro-
cés de participació ciutadana en-
degat per la CHE i, en el cas de 
Catalunya, per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per concretar el 
pla hidrològic. La gran majoria dels 
assistents van coincidir a subratllar 
que el procés de participació soci-
al havia estat una presa de pèl, que 
s’havia dut a terme per imperatiu 

de la Directiva 
marc de l’aigua 
i que les apor-
tacions dels 
col·lectius so-
cials i dels par-
ticulars, així 
com els infor-
mes tècnics i 
científics inde-
pendents, es-
taven subor-
dinats a la ne-
gociació políti-
ca entre els go-
verns i els lob-
bies empre-
sarials encar-
regats de re-
alitzar obres 
hidràul iques 
(ampliacions o 
creació de re-
gadius) i ex-
plotacions hi-
droelèctriques, 
entre altres. 

Tot plegat suposa, segons el pa-
rer majoritari dels reunits, una fla-
grant vulneració de les normatives 
mediambientals i un engany ma-
júscul a la població, que veu com 
espolien els rius, un bé públic, en 
nom d’interessos privats de caire 
merament lucratiu. En definitiva, 
les consultes socials es van ide-
ar, lluny de qualsevol voluntat de-
mocràtica, per a la desmobilitza-
ció social i per encobrir mancan-
ces de cabal, transvasaments i la 
resta del catàleg d’obres hidràuli-
ques previstes. Els participants en 
aquests processos de consulta si-
mulats, de seguida es van adonar 
del frau, per la qual cosa van de-
cidir que, tot i assistir a les reuni-
ons convocades per les adminis-
tracions, a fi de no sentir recrimi-
nacions a posteriori, esmerçarien 

els esforços en altres fronts. El re-
presentant de les Terres de l’Ebre 
d’Unió de Pagesos va reconèixer 
que amb el diàleg mantingut amb 
els ecologistes s’havien polit diver-
gències. I que el sindicat agrari ha-
via entès que l’aigua pertany a tot-
hom, a la vegada que admetia que 
els nous regadius suposen un cost 
econòmic difícilment assumible (si 
no és per mitjà del finançament pú-
blic). En aquesta línia, l’hidrogeòleg 
ebrenc, Antoni Canicio, va afirmar 
que no es pot seguir enganyant la 
ciutadania fent-li veure falses se-
queres, quan del que es tracta és 
d’un desequilibri entre la disponi-
bilitat d’aigua i de la seua deman-
da, perquè si l’aigua és un recurs 
limitat, la demanda d’aquest tam-
bé ha de ser limitada. 

Així doncs, davant la clara invo-
lució hidràulica plantejada pel nou 
Pla de conca de l’Ebre, que cerca 
la confrontació territorial i sectori-
al i l’afavoriment de certs interes-
sos econòmics i socials elitistes, 
la PDE va convidar a tots els col-
lectius i entitats afectats de totes 
les conques a mobilitzar-se de for-
ma contundent i a dotar-se d’argu-
ments, signats per científics inde-
pendents, per tal de bastir un dis-
curs global, coherent i unitari per 
denunciar davant la Unió Europea 
l’incompliment de diverses direc-
tives que obliguen a assegurar la 
qualitat dels rius i la preservació 
de la vida que hi està vinculada. 
Entre els actes reivindicatius pro-
gramats destaca la futura convo-
catòria d’una manifestació mas-
siva a Barcelona el proper maig. 
D’aquesta manera, i segons parau-
les d’en Manolo Tomàs, portaveu 
de la PDE, es vol recuperar l’esperit 
del 2004, quan les manifestacions 
antitransvasistes van contribuir de-
cisivament als canvis de govern.

T ot i que, des d’una perspectiva 
macroeconòmica mundial, a les 

acaballes de l’any s’han registrat al-
guns signes de revitalització —espe-
cialment en l’economia nordamerica-
na i en d’altres d’emergents com Brasil 
o Xina—, el 2009 ha estat globalment 
un exercici força desfavorable per al 
món empresarial del país en general i 
per al de les terres de Lleida en parti-
cular. Els efectes de la crisis financera 
i de la construcció del 2008 són enca-
ra més que evidents i l’economia es-
panyola es manté en els darrers llocs 
en el conjunt de la UE, amb una dismi-
nució del PIB de quasi el 3,5% respec-
te a l’any anterior. 

Les xifres del darrer trimestre del 
2009 són eloqüents: en l’àmbit esta-
tal, l’atur ha assolit una taxa del 18% 
de la població activa, mentre que a les 
comarques de Lleida l’índex és del 
13%, 9 punts superior al del període 
2000-2007.

És cert que el Banc central Europeu 
ha baixat el preu dels tipus d’interès 
fins a l’1% i ha desenvolupat mesures 
per aportar liquidesa al sistema ban-
cari, i és cert també que el Govern es-
panyol ha aprovat mesures per facili-
tar el finançament del món empresa-
rial, però aquest finançament —com 
hem denunciat repetidament— no ha 
arribat al seu destinatari final, fet que 
ha tingut unes conseqüències molt ne-
gatives, especialment per a les petites 
i mitjanes empreses.  

Pel que fa a les comarques de Lleida, 
i a banda dels indicadors generals, 
desfavorables com a la resta del pa-
ís, cal remarcar l’acabament d’una sè-
rie d’infraestructures que poden tenir 
una trascendència important en el fu-
tur desenvolupament econòmic de la 

nostra demarcació.
Cal referir-se en primer lloc a l’Ae-

roport de Lleida-Alguaire, un equipa-
ment de gran pes específic llargament 
reivindicat per la Cambra i que, ben 
gestionat, ha de pemetre incrementar 
la competitivitat del món empresarial 
de les nostres comarques. 

L’aeroport reforçarà la connexió amb 
la resta de l’Estat ja iniciada amb l’Al-
ta Velocitat. Però, a més, la nova infra-
estructura (que permetrà el transport 

de viatgers però també de mercade-
ries) ens integrarà en la xarxa d’aero-
ports regionals europea i constituirà, 
per tant, una eina eficaç per optimit-
zar les potencialitats econòmiques de 
les nostres comarques.  

Ha estat també important per a l’eco-
nomia lleidatana, i més concretament 
per al sector agrari, la inauguració del 
primer tram del Canal Segarra-Garri-
gues, la infraestructura de regadiu més 
important de Catalunya, amb un pres-
supost de més de 1.500 milions d’eu-
ros. Tot i la situació delicada en la que 
està immersa l’agricultura, el Segarra-
Garrigues ha d’esdevenir un reforç bà-
sic per assolir una major eficiència en 
la gestió de la terra.

I no podem deixar de citar diverses 

infraestructuras que s’han posat en 
marxa a la capital o que s’estan con-
solidant any rere any, com el Parc Ci-
entífic i Tecnològic Agroalimentari de 
Gardeny, un centre destinat a dinamit-
zar l’activitat econòmica de la zona i 
que ofereix la possibilitat d’incremen-
tar la competitivitat de les empreses 
mitjançant la col·laboració amb el món 
científic i acadèmic. 

Sense oblidar La Llotja, el Centre de 
Congressos i Convencions de Lleida, 

un moderníssim edifici de 6 
plantes amb sales amb capa-
citat per a 2.000 persones que 
pot esdevenir un puntal del tu-
risme de negocis a Lleida.  

També ha registrat algún pro-
grés, encara que insuficient i 
amb un retard considerable, 
l’Eix Cantàbric-Mediterrani, una 
via de vital importància que ha 
de connectar dues zones eco-
nòmiques estratègiques a tra-
vés de Lleida, i que serà sens 
dubte un complement impor-
tant al tren d’Alta Velocitat i a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire.   

El 2009  ha estat, doncs, un 
any agredolç per a la economia 

de les terres de Lleida. 
D’una banda, el pes de la conjuntu-

ra desfavorable ha pesat com una llo-
sa sobre el mon empresarial i sobre la 
situació econòmica de la demarcació. 
De l’altra, la creació de noves infraes-
tructures aporta un punt d’optimisme 
sobre el futur de la nostra economia, 
ja que, ben gestionades, poden supo-
sar —un cop superada la crisi— uns 
instruments excel·lents d’avenç eco-
nòmic. 

Abans, però, cal que tots els agents 
implicats (les empreses, les entitats fi-
nanceres, la societat civil en general i, 
sobretot, les administracions) facin els 
deures i aportin els fonaments neces-
saris per iniciar una recuperació eco-
nòmica sòlida i duradora.   
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Solidaridad 
urgente

L a solidaridad de la comunidad inter-
nacional se ha puesto en marcha an-
te la magnitud de la hecatombe de 

Haití. Cargamentos de ayuda humanitaria, 
médicos y especialistas en rescate comenza-
ron a llegar ayer a Puerto Príncipe desde to-
do el mundo. Pero el caos y la falta de orga-
nización sigue reinando en esa ciudad tras el 
terremoto que ha causado, según la Cruz Ro-
ja, entre 45.000 y 50.000 muertos. Una so-
lidaridad necesaria para un país que desde 
hace años malvive gracias a la ayuda huma-
nitaria de la ONU (decenas de miembros de 
ese organismo han fallecido en el seísmo) y 
que está considerado como el más pobre de 
América. Es urgente rescatar a los posibles 
supervivientes, hay que hospitalizar con ra-
pidez a miles de heridos, hay que enterrar 
con celeridad a los muertos para evitar epi-
demias, hay que llevar alimentos, potabili-
zar agua… Hay que hacer tantas cosas con 
la urgencia que impone ese cataclismo que 
sería bueno diseñar una estrategia solidaria 
para sacar a Haití de su tragedia histórica: de 
la pobreza y del analfabetismo. Hay que so-
correr con urgencia a Haití pero esa solida-
ridad tiene que ser duradera.

La A-27

U nas buenas comunicaciones por carre-
tera y por ferrocarril son imprescindi-

bles para el desarrollo económico. Los alcal-
des de Lleida y Tarragona se reunieron ayer 
para reclamar que se priorice la construcción 
de la autovía A-27 que debe unir Tarragona 
con San Sebastián, pasando por Lleida. En 
estos momentos de crisis de la construcción 
privada es necesario impulsar la obra públi-
ca, por eso es comprensible que Tarragona 
y Lleida pidan que el Gobierno dé el empu-
jón definitivo a la A-27.

E D I T O R I A LUN TRANSVASAMENT ENCOBERT

La lluita per l’Ebre continua

L’EXERCICI HA ESTAT FORÇA DESFAVORABLE PER AL MÓN EMPRESARIAL

2009, un any agredolç

✎  Accident en una 
carretera de la 
Diputació 

Són les 8 del matí del dime-
cres 13 de gener i estic cir-
culant per la LP-2015, carre-
tera que porta de Belianes a 
Bellpuig. 

Circulo a una mitjana de 
50-60Km/h no obstant això 
el cotxe em comença a pati-
nar per una fina capa de gel 
que ocupa una llarga espla-
nada de carretera, amb tan-
ta mala sort que vaig a pa-
rar a la cuneta que al fer pen-
dent em bolca el cotxe. Lo 
important és que tu estàs bé, 
em diu tota la gent amable 
que m’ajuda a trucar a la me-
va família, als bombers i els 
mossos. 

Jo sí que pensava i qui-
na sort!, però el meu cotxe 
no ha tingut la mateixa, es-
tà xafat!

Després de la tristesa, els 
nervis i l’ensurt m’ha vingut 
la ràbia; ràbia per no poder 
controlar el cotxe, ràbia per 
veure en quin estat es troba-
va la carretera, ràbia perquè 
al trucar a la diputació (tot i 
atendre’m molt amablement) 
m’han donat llargues, ràbia 

perquè a l’asseguradora del 
cotxe m’han dit que denun-
ciar a la diputació no em ser-
virà de gran cosa i ràbia per-
què jo i tots els meus veïns 
hem de circular a diari per 
una carretera que segons 
sembla les màquines que ti-
ren sal potassa no són prou 
efectives.

Un dia després i amb  cal-
ma relativa em pregunto; si 
no portes el cotxes en con-
dicions (ITV, assegurança, 
rodes ben ratllades, etc) et 
multen, però quina ha de ser 
la multa que reben els que no 
mantenen les carreteres en 
bon estat? 

La multa és fer-se càrrec 
dels cotxes sinistrats? O 
senzillament dir em sap greu, 
ja vindrem a tirar sal potassa 
quan puguem? 

O donar l’excusa que 
hi ha moltes carreteres a 
Catalunya?

M’havia descuidat de dir 
que a banda del meu cotxe 
aquell dia van patinar pel gel 
4 cotxes més, i finalment els 
mossos van haver de tallar 
la carretera durant una es-
tona.

Anna Llanes Capdevila
SANT MARTÍ DE MALDÀ

✎  ¡Gracias, Barça! 

Una reciente encuesta en 
TV3 concluía que las victo-
rias del Barça son “mucho 
más que una victoria”, por-
que simbolizan vencer al 
maltrato injusto que históri-
camente muestran con Ca-
talunya los gobernantes de 
España, sean del color que 
sean. El Barça es visto, pues, 
como el máximo reflejo de la 
sociedad catalana. 

En los octavos de final de la 
Copa contra el Sevilla, sien-
do mejor, el Barça no pudo, 
una vez más, con las injus-
ticias arbitrales que hacen 
que las competiciones de 
España (Liga y Copa) estén 
devaluadas, por manipula-
das. Guruceta, Ramos Mar-
cos, Díaz Vega, Mejía Dávila 
o Pérez Burrull vienen a des-
empeñar el papel del TC. 

Pero sería injusto pensar 
que aunque influya, todo el 
peso de la derrota venga del 
“establishment” pro-madri-
dista. Un falsamente modes-
to Guardiola asumía las cul-
pas de la derrota,  pero esta 
vez tenía razón. A Guardio-
la, con su brillante papel de 
hexacampeón, su inteligen-

te psicología, su gran curri-
culum como exjugador de la 
escuela de Cruyff, su barce-
lonismo de corazón, su cata-
lanismo, y su virtuoso largo 
etc, se le escapan detalles 
técnicos importantes que 
debería corregir  con su in-
separable “Tito” Vilanova. 

Si bien el partido se tiró en 
la ida, al presentar Guardio-
la una alineación que no nos 
engañemos, no era la titular, 
este gran Barça tenía que 
haber goleado al Sevilla y no 
lo hizo. 

De ello dependía dejar al 
Madrid psicológicamente to-
cado para ganar la final de la 
Champions en el Bernabeu, 
el verdadero objetivo del Ba-
rça en el 2.010 para el 87% 
de los culés, según las en-
cuestas.

La plantilla es corta y frá-
gil, y los rivales lo saben. La 
portería, la defensa (con no-
tables excepciones) y el cen-
trocampo son excepciona-
les,  pero en la delantera só-
lo brilla Messi. Nos falta gol, 
un extremo izquierdo y el “ki-
ller” (Drogba) de todo gran 
equipo. 

      José García Pano
      LLEIDA
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La crisi ha pesat como una 
llosa, però la creació de noves 
infraestructures aporta 
nous instruments i un punt 
d’optimisme sobre el futur  
de la nostra economia

Recuperar el cabal ecològic del riu 
Segre ha de ser el primer objectiu

UNA OCASIÓ QUE CAL APROFITAR

Els Jocs Olímpics d’Hivern a                
Barcelona-Pirineus

J a fa uns mesos va aparéixer en algun mit-
jà de comunicació unes manifestacions 

que vaig fer en el seu dia, ratificant la proposta 
que va fer l’alcalde de Lleida, el Sr. Àngel Ros, 
per avalar una possible candidatura lleidatana 
que hostatgés els Jocs Olímpics d’Hivern de 
l’any 2022. Aquestes manifestacions anaven 
relacionades amb un seguit de declaracions 
prèvies efectuades pel Govern aragonès en el 
sentit de presentar novament la candidatura 
de Jaca sense tenir cap intenció d’obrir-se a 
la col·laboració o presència d’algun indret llei-
datà d’alta muntanya. Parlava, a més, de les 
possibilitats de la nostra muntanya, de la ne-
cessitat de comptar amb el suport de països 
propers com el d’Andorra o, fins i tot, el de la 
banda francesa dels Pirineus. Tot suport és 
poc per guanyar la candidatura davant altres 
competidors que també ho faran.

En aquest sentit, i quasi de manera premo-
nitòria, s’ha confirmat l’interès en presentar 
una candidatura sota el paraigua de la gran 

ciutat de Barcelona i que aglutinarà gran part 
de la muntanya pirinenca catalana. No cal dir 
que és una excel·lent notícia, tant per la capi-
tat catalana, com per les nostres comarques 
pirinenques i les de la plana de Lleida. Esde-
veniments com aquests, si arriben a bon port, 
voldràn dir inversions en infraestructures, am-
pliació o millora de les ja existents, activitat 
econòmica en zones que necessiten d’aquest 
tipus de revulsius i una projecció internacio-
nal extraordinària del nostre país, imprescin-
dible per a la consolidació de sectors vitals 
com el turisme.

Vagi doncs, el meu suport incondicional a 
aquesta candidatura i que valgui per encorat-
jar a totes aquelles administracions, entitats, 
institucions i particulars que han col·laborat 
en fer possible que les nostres comarques –
especialment les de la muntanya- i també la 
ciutat de Barcelona puguin estar representa-
des en aquesta candidatura. Evitem, al mateix 
temps, enfrontaments territorials inútils. Cal 
prendre cada candidatura com a tal i demos-
trar, com ja ho vàrem fer el 1992, que estem 
plenament capacitats per fer uns Jocs Olím-
pics d’Hivern memorables i històrics.

JOSEP IBARZ GILART 
ALCALDE D’ALMACELLES I  DIPUTAT PROVINCIAL

EN MEMORIA DE ANTONIO FONTÁN

La muerte de un maestro

C on la muerte de Antonio Fontán, acae-
cida ayer, hemos perdido a una perso-

nalidad de temperamento histórico y de in-
equívocas latencias democráticas. 

Fundador del antiguo Instituto de Perio-
dismo de la Universidad de Navarra, des-
pués convertido en Facultad, por las acredi-
tadas aulas de Fontán, convertido en maes-
tro de periodistas, pasaron numerosas ge-
neraciones de profesionales de la comuni-
cación que siempre tuvieron en don Anto-
nio, como le llamábamos todos, no sólo a 
un profesor ilusionado sino a un verdadero 
maestro de la vida.

Fontán dedicó también muchos años de 
su vida al ejercicio del periodismo práctico, 
además de a su cátedra de filología. 

Fundó la revista La Actualidad Española, 
la agencia Europa Press, e impulsó el dia-
rio Madrid en una nueva atapa junto a Ra-
fael Calvo Serer, miembro como él, del con-
sejo privado de don Juan de Borbón, padre 
del actual Rey. 

Sus convicciones liberales le llevaron tam-

bién a la política y a convertirse en el primer 
presidente del Senado en democracia. En 
la Cámara Alta utilizó su tacto y sentido del 
humor, actuando como coagulante de ten-
dencias y personalidades tan dispares como 
Camilo José Cela o mossen Xirinacs. Tam-
bién fue ministro en el primer gobierno de 
Adolfo Suárez. 

La libertad de expresión estaba firmemente 
anclada en el guión de su vida, y ello le cos-
tó no pocos disgustos durante el franquis-
mo, entre otros ver como el diario Madrid, 
que había dirigido y donde se forjó una inte-
resante hornada de periodistas, volaba por 
los aires debido a la intransigencia totalita-
ria del régimen.

Antonio Fontán nunca fue un ciudadano 
de serie, y la prueba está en que los últimos 
años de su vida los dedicó a beneficiar a los 
demás con su sabia experiencia. Además de 
ocuparse de Nueva Revista, una publicación 
dedicada a la cultura y las artes, presidió la 
Comisión Deontológica de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa. Pragmático so-
bre el mañana e idealista sobre el futuro, de-
ja más de 80 libros de pensamiento y todo un 
legado que lo convierte en un referente de la 
democracia española.

ROGER JIMÉNEZ
PERIODISTA
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