
La Plataforma de Defensa 
de l'Ebre i la Plataforma 
d'Oposició als 
Transvasaments advertim 
que mai col·laborarem en un 
enfrontament territorial

Reunits al Santuari de Ntra. Senyora dels Àngels representants de la Plataforma de 
Defensa de l'Ebre (PDE) i de la Plataforma d'Oposició als Transvasaments (POT), 
hem revisat les darreres propostes que fan referència a la gestió de la sequera i 
volem denunciar que:

1) A l'empara de la gestió de la sequera, s'estan replantejant grans obres 
d'infraestructa que encobriran més transvasaments de l'Ebre a Barcelona o a 
València, més degradació dels rius i més desequilibri territorial.

2) Parlar dels transvasaments de l'Ebre i del Roine o de transportar aigua en vaixell, 
vingui d'on vingui, és retrocedir a situacions passades. Actuacions que, com tothom 
sap, lluny de solucionar problemes sols afavoreixen polítiques especulatives sobre 
l'aigua, les persones i el territori.

3) La sequera no està provocada solament per la manca de pluja, sinó per la mala 
gestió. És una contradicció que es demanin mesures d'estalvi d'aigua a la població i 
no es facin actuacions tan elementals com revisar els plans urbanístics, revisar les 
xarxes d'abastament urbanes gironines i de l'ària metropolitana de Barcelona i 
recuperar la bona qualitat de l'aigua dels aqüífers.

Aquesta és la Nova Cultura de l'Aigua que necessita el país, un país modern, 
equilibrat i que mantingui un gran nivell de qualitat de les aigües, que en definitiva 
és una bona qualitat de vida.

4) Acordem seguir mantenint els contactes entre les Plataformes.

5) Advertim que mai col·laborarem en un enfrontament territorial i que treballarem 
conjuntament per a què la racionalitat prevaleixi en la gestió dels nostres rius que 
són patrimoni de tota la societat.

Girona, 12 de gener de 2008
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Activitats que et recomanem

- Dissabte 26 a Figueres: 1a bicicletada reivindicativa
www.iaeden.cat

- Divendres 1 a l'Escala: concert gratuït "skarnaval" al pavelló esportiu
Two death cats, Dekrèpits
www.myspace.com/jovesbarrakers

- Dissabte 2 a l'Escala: concert gratuït "skarnaval" al pavelló esportiu
Txilum, Agraviats, PD Patxap
www.myspace.com/jovesbarrakers

- Dimecres 20 a Can Met de Figueres: projecció sobre Palestina.
www.iaeden.cat

- Divendres 22 a Can Met de Figueres: Fotografies sobre Palestina.
www.iaeden.cat

- Dissabte 23 a Can Met de Figueres: projecció de "Amb ànim de lucre", 
"La situació del planeta" i conferència.
www.iaeden.cat

- Diumenge 27 a Celrà: projecció de "Ciudad de Dios"
www.ajcelra.ppcc.cat

- Divendres 29 a Terrassa: Curs gratuït de jurídica laboral.
Salario I: Salario Base
www.cellfrancescsabat.org/CELL

CNT-AIT Figueres
C/ Poeta Marquina, s.n.

www.cnt.es/figueres
Telèfon 972 673 288

CNT-AIT Olot
C/Alfons V, 6

www.cnt.es/olot
Telèfon 972 271 682

CNT-AIT La Bisbal
C/Marimon Asper, 16

cntlabisbal(@)actiu.net
Telèfon 972 645 398

Aportacions solidàries Agenda alternativa

Més informació, ajuda i acció:

Aquesta revista és de propietat pública, doncs tens la llibertat de copiar, derivar, distribuir 
i comunicar públicament els continguts, amb les següents condicions: reconèixer 
l’autoria, no fer-ne un ús comercial i compartir amb les mateixes condicions.

Més detalls a la llicència copyleft de Creative Commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca


