
MANIFEST INSTITUCIONAL DE LES TERRES DE L’EBRE FRONT AL TRANSVASAMENT A 
SANTANDER

Les alcaldies i els consells comarcals de les Terres de l’Ebre aquí presents, davant  l’acord del 
día 11 de juny de 2020 de la Comissió de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) de transvasar 4,99 hm3 d’aigua del riu Ebre a Santander i que aquest mes de juliol 
previsiblement l’aprovarà el Consell de Ministres del Govern de Madrid,

Volem manifestar:

⦁ Que la gestió i els objectius de les polítiques d’aigua de qualsevol govern han de 
contemplar els principis de la Directiva Marc d’Aigües ( DMA) de la Comissió 
Europea aprobada l’any 2000 per la UE on també hi participa el Govern espanyol.

⦁ L’objectiu fonamental de la DMA és la prevenció del deteriorament de l’aigua, la                     
recuperació de la mateixa si está en mal estat com també el manteniment en bon 
estat dels rius, les zones humides, les costes i les aigües subterrànies de tota Europa.

⦁ Cal garantir l’equilibri entre les demandes i els recursos d’aigua disponibles, 
assumint les limitacions que te cada demarcació hidrogràfica prevenint la disminució 
del seus recursos els pròxims anys amb motiu del canvi climàtic.

⦁ És fonamental tindre un diagnòstic acurat i real de la gestió actual que es realitza a la 
conca hidrogràfica del Cantàbric, posant màxima incidència en la gestió de la xarxa 
d’abastament urbà, els plans de creixement urbanístic tant com l’estat i 
disponibilitat de les aigües subterrànies i sobretot saber l’estat ecològic dels rius Pas 
i Besaya.

⦁ En plena discussió del tercer cicle de planificació del Pla Hidrològic de l’Ebre 
2021-2027, autoritzar l’esmentat transvasament a Santander, sense tindre definit 
quin será el model  i els seus objectius, ens situa en una política de servituds i de fets 
consumats que ens obliga a pensar que la CHE i per extensió el Ministerio para la 
Transición Ecológica, no tenen cap intenció d’assumir  criteris i objectius de caràcter 
mediambiental sostenible sinó que tan sols fan una continuïtat de les velles 
polítiques basades en més regadius i més embassaments per una nova tanda de 
transvasaments com el de Santander a partir d’ara emmascarats com a 
“minitransvasaments”, el que suposa afeblir encara més el Riu Ebre.
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⦁ Les alcaldies i els consells comarcals aquí presents ens comprometem a seguir 
minuciosament i oposar-nos a l’aprovació de qualsevol detracció d’aigua que es 
realitzi a la Conca hidrogàfica de l’Ebre mentre no tinguem assegurada la pervivència 
física del Delta i el bon estat ecològic de l’aigua del tram final del riu al seu pas per 
les Terres de l’Ebre.

El Delta de l’Ebre està desapareixent. És un ecosistema singular, zona humida única, 
d’importància estratègica internacional on hi vivim 60.000 persones amb unes economies 
basades en la bona i equilibrada gestió de l’Ebre. Els demanem que no autoritzin 
l’esmentat transvasament i que implementen polítiques de gestió encaminades a 
preservar els valors ambientals de l’Ebre que facin possible un cabal ecològic real 
permetent l’arribada d’aigua i sediments per mantenir la integritat física del Delta de 
l’Ebre.

Terres de l’Ebre, juliol de 2020
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