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LA MALA GESTIÓ DE L’AIGUA

RECORD DE
SOLIDARITAT
CATALANA

El Congrés del Món Rural no ha afrontat amb serietat el futur de l’ecosistema aquàtic
NARCÍS

Prat*

ntre el 5 i el 7 de maig es
va clausurar a Barcelona
el Primer Congrés del
Món Rural. Des de començaments del 2005
s’han succeït assemblees i reunions
que han repassat la vasta problemàtica del món rural català, i que
han culminat en l’adopció de les
conclusions del congrés. Un dels
seus àmbits era el de la sostenibilitat, i un dels seus temes era de candent actualitat: Gestionem bé l’aigua.
Les conclusions que es van adoptar
no semblen anar cap a un canvi de
rumb en la percepció de la problemàtica associada a la gestió de
l’aigua en l’agricultura.
En aquestes conclusions, el congrés segueix apostant per un regadiu productivista que no reconeix
els problemes que genera en els nostres ecosistemes (disminució de cabals dels rius, contaminació difusa).
Se segueix parlant de les «necessàries obres hidràuliques», de «concentració parcel.lària», es diu que el cost
de l’aigua ha de ser «assumible» per
a l’agricultor i de la necessària transformació de secans en regadius per
a «un millor equilibri territorial». Un
discurs que sembla més propi del segle XIX.
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En absolut parlen les conclusions
de l’efecte que tenen els regadius sobre els cabals ambientals dels rius.
Per exemple, mentre durant gran
part de l’any circulen pel canal d’Urgell 35 metres cúbics per segon, pel
veí riu Segre només en discorren 5
metres cúbics per segon. ¿Això és un
regadiu sostenible? A més a més,
l’aigua del canal és utilitzada en regadius poc eficients, amb gairebé un
80% de la superfície de reg a manta.
La majoria de l’aigua s’evapora i la
que torna al riu ho fa plena de fertilitzants i pesticides. Desgraciadament, el món rural s’entossudeix a
no responsabilitzar-se de la contaminació de l’aigua i això és una mala
notícia per als nostres ecosistemes
aquàtics.

PER A LA millora de l’eficiència, el Pla Nacional de Regadius acaba de destinar 2.400 milions d’euros.
Però no és clar que aquesta inversió
pugui millorar els nostres ecosistemes aquàtics. L’aigua que ens estalviarem amb aquestes inversions
(que en gran part pagarem de la nostra butxaca) no revertirà en la millora del cabal dels rius. L’aigua estalviada serà utilitzada per les comunitats de regants per regar més o, fins i
tot pitjor, per negociar amb ella
(bancs d’aigua) i vendre-la a altres actors com ara ciutats o indústries,
que estan disposats a pagar-la. Pur
negoci contra el medi ambient.
Seguim amb els regadius del canal d’Urgell, que consumeixen 440

milions de metres cúbics a l’any.
Amb un bon pla d’eficiència es podria arribar a un estalvi de fins a 140
milions. Preguntats els regants si estarien disposats a renunciar a aquesta part de l’aigua en benefici del riu
si se’ls pagaven íntegrament les mesures necessàries per millorar l’eficiència dels seus regadius, van respondre: «L’aigua és nostra». Aquest
concepte patrimonial de l’aigua
(propi del segle XIX) invalida qualsevol pretensió de sostenibilitat de les
mesures d’estalvi de l’aigua a Espanya. A més a més, el Congrés del
Món Rural defensa la construcció de
nous regadius, com els del SegarraGarrigues. Però no és segur que hi
hagi agricultors disposats a pagar el

Els canals de regadiu tenen
més cabal assegurat que
els rius de què s’assorteixen
preu final de l’aigua quan estigui
acabat el canal (uns 0,12 euros metre cúbic). ¿Per a què es farà servir
aquesta aigua? Comencem a sospitar que el futur d’aquest canal és
vendre l’aigua a Barcelona.
La irracionalitat econòmica dels
comptes de l’aigua és enorme a Catalunya, ja que els usos urbans i industrials consumeixen el 20% de
l’aigua i recapten el 95% dels diners
destinats a pagar els serveis corresponents al seu cicle. L’agricultura
utilitza el 80% de l’aigua i hi contribueix només amb el 5% del cost.

Tampoc sembla que hi hagi gaire racionalitat econòmica en els
nous regadius. A la zona de l’Ebre
es pretén construir el canal Xerta-Sènia (amb un consum de 72 milions de metres cúbics anuals) per
construir milers de noves hectàrees de cítrics. Aquest any la sobreproducció de taronges ha fet caure
el seu preu (per al productor) a
menys de 0,1 euros el quilo, per sota del seu preu de cost. I una altra
vegada sospitem que el destí final
de l’aigua serà un altre. Al baix
Ebre el futur regadiu de XertaSènia necessita com a molt 2 metres cúbics per segon, però es construirà una estació de bombament
de 10. ¿Per a què? Per fer possible
el transvasament de l’Ebre cap al
sud en un futur no gaire llunyà. A
Catalunya, amb l’excusa dels regadius s’emprendran infraestructures hidràuliques que seran utilitzades posteriorment per a nous
transvasaments.

POCA COSA tenen a veure amb la nova cultura de l’aigua
les conclusions del Congrés del
Món Rural. De cap manera miren
cap al futur, sinó que aposten pel
mateix model que durant el segle
XX ha arruïnat molts dels nostres
ecosistemes aquàtics. El congrés
sembla ser una altra oportunitat
perduda per avançar cap a un model sostenible de gestió de l’aigua
en l’agricultura. H
*Catedràtic d’Ecologia de la UB.

FUIG, QUE MOLESTES
La pèrdua de la nacionalitat holandesa de Hirsi Ali és un mal símptoma per a tot Europa
Apunts del subsòl
RAMÓN

De España
ue la diputada Ayaan Hirsi Ali
emigri als Estats Units no em
sembla una bona notícia per a Holanda ni per a qualsevol que estigui mínimament preocupat pels
drets humans, però és indubtable que la seva
partida alegrarà a molts. Per començar, els seus
veïns, que havien aconseguit que un jutge la fes
marxar de casa seva per no posar-los en perill a
ells (o al valor de les seves propietats), ja que la
bona senyora fa anys que està amenaçada de
mort pels fanàtics islamistes, els mateixos que
ja es van carregar el seu amic Theo van Gogh.
És curiós com es comporten les bones persones:
sempre pensen que la cosa no va amb ells, fins
que acaben com el personatge de Brecht.
També el centre Musulmans i Administració
–que, com el seu nom indica, porta els assumptes dels primers amb la segona– s’ha alegrat
molt de la fuga de la senyora Hirsi Ali. Segons
els seus responsables, aquesta ha fet molt de
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mal amb les seves teories delirants sobre el suposat maltractament que l’islam –que no és
més que amor, com tots sabem, incloent-hi el
difunt senyor Van Gogh– infligeix a les dones i
als homosexuals. No es pot dir que la ministra
d’Immigració, Rita Verdonk, s’ho hagi pensat
dues vegades a l’hora de prendre-li la nacionalitat. Agafant-se a un tecnicisme legal –la diputada Hirsi Ali va mentir a l’hora de sol.licitar asil a
Holanda, cosa que, per una altra part, ja sabia
tothom–, l’ha convertit en apàtrida a la velocitat de la llum, oblidant que mentir pot ser necessari quan el que t’hi jugues és el dret a viure
dignament.
Donada la manera de fer política de Hirsi Ali,
directa i poc donada als tripijocs, fins i tot els
seus companys del Parlament respiren ara tranquils. Ah, i sembla que se’n va a treballar en un
organisme pròxim al president Bush, cosa que
encara ens fa estar més tranquils, ja que així
descobrim que la negra aquesta és, a part d’una
provocadora que encoratja la crispació, una lacaia de l’imperialisme i una serventa del Gran
Satan. Respirin, doncs, tranquils els holandesos
de bé, els islàmics pletòrics d’amor, els polítics
professionals i els veïns de tan molest personatge. En la seva absència, Holanda es podrà dedicar en pau al cultiu de les mítiques tulipes i a

passejar en bicicleta per camps i ciutats.
Jo em pensava que això d’acusar de crispador
a qui diu el que pensa ho havien inventat els
bascos, i que els catalans ens havíem limitat a
imitar-los. Però ara veig que a la civilitzada
Europa del nord també s’utilitza la mateixa manera de fer i també se’ls mostra la porta de sortida a aquells que tenen un discurs que no coincideix amb l’imperant. Ja veuen el que passa a
Holanda: si no t’assassina un fanàtic, el teu propi Govern et retira la nacionalitat i, pràcticament, et fa fora del país. ¿Per què? Doncs perquè molestes.
Hirsi Ali té davant seu una nova vida en un
nou món, que és més del que es pot dir dels que
l’expulsen. A l’Amèrica del Nord no tot són flors
i violes i el seu actual president és un sabatot,
d’acord, però també és un lloc on ningú et pregunta d’on véns i on no deus haver d’anar a tot
arreu amb quatre guardaespatlles, com era el
cas de la senyora Ali. També és un lloc en què
les mentides piadoses s’accepten amb més tolerància. Recordem el propietari del famós restaurant Romanoff, que assegurava que era un
exiliat rus amb sang blava. Quan es va descobrir
que era un jueu de Nova Jersey, a ningú li va
importar perquè al seu establiment s’hi menjava bé i t’ho passaves de meravella. H

DANIEL

Fernández*
l 20 de maig del 1906
Barcelona va viure una
d’aquelles manifestacions el record de les
quals sobreviu les generacions que la protagonitzen. Més
de 100.000 persones van desfilar
ordenadament pel passeig de Sant
Joan per homenatjar els diputats
que havien intervingut a les Corts
contra el projecte de llei de jurisdiccions. La Festa de l’Homenatge
va constituir, sense cap dubte, un
dels moments culminants i més
emotius de Solidaritat Catalana.
Cent anys després, la societat catalana protagonitza el debat sobre
l’Estatut, que també ha estat i és
un debat sobre el futur de Catalunya i Espanya.
El nou Estatut confirma, en primer lloc, que la voluntat del catalanisme d’assolir cotes més altes
d’autogovern polític i financer camina del braç de l’impuls de reformes en el conjunt de la política espanyola. També la Solidaritat Catalana va tenir una dimensió espanyola. En realitat, va néixer al Congrés en forma d’invitació que el
líder republicà Nicolás Salmerón
va realitzar als diputats regionalis-
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Es compleixen 100 anys
del moviment de suport
als diputats catalans
tes per unir forces contra la suspensió de garanties constitucionals a Catalunya. Salmerón hi va
veure una oportunitat de sumar
esforços en el seu afany per modernitzar i democratitzar Espanya. I no poques regions van veure
aparèixer efímeres Solidaritats
que van seguir l’exemple català,
encara que totes elles amb escassa
fortuna.
En segon lloc, la formació d’amplis consensos socials i polítics a
Catalunya sempre ha estat una
condició prèvia i necessària per
plantejar-se objectius reformistes
ambiciosos, tant en experiències
frustrades –Solidaritat Catalana–,
com en experiències exitoses –Estatut del 1979–. L’Estatut del 2006
no n’ha estat una excepció. Únicament va tenir en contra des del
primer moment el PP. A la recta final, fet que lamentem, ERC –no
així la majoria dels seus votants–
ha ingressat al front del no, sense
cap dubte per raons diferents,
però amb les mateixes (negatives)
conseqüències per a Catalunya.
¿Què és el que ens hi juguem els
catalans en el referèndum del
pròxim 18 de juny? El president
Pasqual Maragall ho ha resumit
molt encertadament: «Disposar de
l’Estatut d’autonomia més potent
d’Europa». H
*Diputat del PSC al Congrés.

