MOCIÓ EN RELACIÓ ALS RECURSOS HÍDRICS DE LA COMARCA

El Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament 2014 – 2020 de la comarca del Priorat en la
seva diagnosi destaca la manca de recursos hídrics com una de les principals problemàtiques
territorials i estructurals de la comarca.
Una gran part dels municipis pateixen greus problemes d’abastament d’aigua de les seves
poblacions. Any rere any, des de ja fa uns quants, municipis com Poboleda, Torroja del Priorat,
Porrera, Gratallops, Falset, Bellmunt del Priorat, la Vilella Alta, per mencionar-ne alguns,
pateixen problemes recurrents d’abastament tant en quantitat com en qualitat.
Així també la manca d’aigua impedeix el desenvolupament socioeconòmic de la comarca,
sobre tot del sector agrícola que és el principal motor de l’economia del Priorat.
Respecte a l’activitat agrària la “Carta del Paisatge del Priorat” en l’apartat 4 d’objectius de
qualitat paisatgística estableix: “Potenciar l’activitat agrícola tradicional com a element
fonamental en la gestió del paisatge introduint les millores, innovació, recerca i
desenvolupament necessàries per garantir la subsistència econòmica dels pagesos i ramaders
i promoure els productes de qualitat com a element distintiu del territori”.
Així també respecte als espais fluvials diu: “Conservar i gestionar els paisatges fluvials
conforme la seva dinàmica en relació al funcionament i accessibilitat de manera equilibrada
entre la conservació i les activitats econòmiques”.
La Generalitat de Catalunya en relació al “Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya
(SENP)” diu:
“El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya és una de les peces cabdals que
sustenten la conservació de la biodiversitat al nostre país...
Els espais naturals protegits de Catalunya s’han definit per les seves característiques
geomorfològiques o paisatgístiques i la seva riquesa en espècies de flora, fauna i hàbitats i,
entre tots ells, acullen els ecosistemes en millor estat de conservació, amb més diversitat
d’organismes i hàbitats més representatius del patrimoni del país...”
Formen part d’aquest sistema els espais de “Riu Siurana i Planes del Priorat”, “Serra de
Llaberia” i “Serra de Montsant”.
Respecte a l’espai de “Riu Siurana i Planes del Priorat” en l’apartat de serveis ecosistèmics
destaca com a molt significatius els recursos hídrics per a la recàrrega dels aqüífers,
l’abastament d’aigua potable i el proveïment d’aigua per reg.
Així doncs, veiem com els recursos hídrics són bàsics pel desenvolupament de les activitats i
la conservació dels espais. La seva gestió és cabdal per garantir el desenvolupament
sostenible del Priorat, una comarca que ha expressat des de tots els àmbits el seu compromís
amb la conservació dels seus espais naturals. Aquest compromís és palès en el “Pla Estratègic
comarcal de desenvolupament 2014 - 2020”, “La carta del Paisatge del Priorat”, “La
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candidatura Priorat – Montsant – Siurana a patrimoni mundial de la UNESCO” i “La Carta
Europea del Turisme Sostenible”.
És per tot això que els alcaldes i alcaldesses del Priorat creuen que és del tot necessari
garantir la disponibilitat dels recursos hídrics a tota la comarca. Cal conèixer l’estat actual de
l’explotació d’aquest recursos i planificar la seva gestió tenint en compte els futurs escenaris
possibles. Cal revisar les actuals concessions i transvasaments a altres conques com la de la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Concessions que es van fer, ja fa molts
anys, en un escenari concret de manca d’aigua d’algunes poblacions del Baix Camp i que ara,
potser, ja no són necessàries, desprès del transvasament d’aigua de l’Ebre del Consorci
d’Aigües de Tarragona. Cal controlar rigorosament els usos que es fan d’aquestes
concessions. Cal evitar el mercadeig amb un recurs públic essencial per la nostra comarca.
Cal fer les inversions necessàries per garantir l’abastament d’aigua potable a les poblacions del
Priorat. Inversions que es van prometre com les obres del projecte de restitució del pantà de
Flix, que preveia pel Priorat una captació en l’aqüífer al·luvial del riu Siurana en el seu tram
baix, per abastir poblacions com Falset i Bellmunt del Priorat, entre altres; o les inversions en la
xarxa d’abastament d’aigua de diversos municipis, (entre altres els integrants de la
Mancomunitat del TOPOGRAPO), o les inversions en les estacions depuradores d’aigües
residuals urbanes que han de garantir la qualitat dels abocaments a la llera pública, etc..
En conseqüència, es proposa al Consell d’Alcaldes del Priorat, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua un estudi de l’estat actual de les disponibilitats
dels recursos hídrics de la comarca, així com una previsió de les necessitats futures de la
comarca, i la planificació de les inversions necessàries per garantir aquestes necessitats.
Segon.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua i a Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la
revisió de les concessions d’aigües del Priorat que es transvasen a altres conques, amb
especial atenció a les concessions atorgades a la Comunitat de Regants de l’embassament de
Riudecanyes.
Tercer.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua un control rigorós dels cabdals transvasats a
altres conques i dels usos concrets que se’n fan d’aquest cabdals i el compliment de la
legislació en matèria de cabdals ecològics.
Quart.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua l’execució de les inversions, (algunes previstes
des de fa anys), per solucionar els problemes d’abastament dels municipis del Priorat, i els
corresponents estudis de viabilitat de les mateixes.
Cinquè.- Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les inversions i la posada en
marxa de les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes que han de garantir la qualitat
dels abocaments a la llera pública.
Sisè.- Exigir a la Generalitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua que els pobles de la conca
puguin participar amb veu i vot a juntes de desembassament del Pantà de Siurana.
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Setè.- Exigir a Generalitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua la convocatòria urgent d’una taula
de treball amb la participació de totes les parts implicades, per afrontar de manera seriosa els
problemes d’aigua del Priorat i en concret el repartiment just de l’aigua del Pantà de Siurana.
Vuitè.- Demanar el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de
les reivindicacions en matèria de recursos hídrics de la comarca del Priorat que han de garantir
el desenvolupament sostenible del nostre territori.
Novè.- Traslladar aquest acord als ajuntaments de la comarca, a l’Agència Catalana de
l’Aigua, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, al President de la Generalitat, al Conseller de
Territori i Sostenibilitat i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
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