
Signoaquestesal·legacionscontrala "Memoriadel proyectodelas transferenciasautorizadaspor el artículo13
de la Ley 10/2001 de 5 de julio (PHN) y su estudio de impacto ambiental" presentadaper Trasagua
(Infraestructurasdel TrasvaseS.A.) ja queconsideroquela informacióquecontéhaestatmanipuladapera què
les transferènciesde l’Ebre apareguincom a viablesi convenientstot i sabentquesóntotalmentinsostenibles
desdelspuntsdevistasocial,ecològici econòmic.

Inexistència d’estudi d’alternatives.− La "Memoria" no inclou un estudi honestd’alternatives.S’até a la
"EvaluaciónAmbientalEstratégica"presentadaal generde2002,l’estudi dela qualestavadecantatenfavor de
les transferències.El Ministeri de Medio Ambiente continuanegant−sea estudiaralternativesbasadesen la
combinacióòptima de diferentsmesures(gestióde la demanda,reutilització, dessalació,ús conjunt d’aigües
subterràniesi superficials,etc.) queésavui l’enfocamentestàndardde planificació hidrològicaen els països
desenvolupats.

Menyspreu de l’Ebre i el seu Delta.− La "Memoria" dóna per bo el règim de detraccions establert
arbitràriamentenel PlaHidrològic dela Concadel’Ebre i incorporatposteriormenta la Llei 10/2001del PHN,
que ignora els advertimentsde la comunitat científica sobre les conseqüènciesambientals d’aquestes
detraccions,i sensehaver−seaprovatles mesuresde protecciódel Delta exigidesper la llei. Tambéignorael
principi d’Unitat deConcadela DirectivaMarc d’Aigües,la qualexigeixqueel riu Ebreestiguiprotegitdetota
deterioracióambmesurescoordinadesentotala conca.

Impactesa lesconquesreceptores.− La "Memoria" asseguraquelesaigüesdel l’Ebre no esbarrejaranambles
d’altres conques,la qual cosaés tècnicamentimpossible,com ho és la pretensiód’impedir la transferència
d’espèciesambfiltres de1,5 mm depas,quanla midadeles larvesdemusclozebraés30 vegadesinferior (50
micres).El transvasamentdel Xúquer−Vinalopó,obraclaupera la transferènciade l’Ebre, explotaràtotalment
el Xúquer,queno té cabdalecològicassignatenel seucursbaix. El mantenimentde l’Albufera deValènciaes
confia a sobrantsagrícolesi aigüesdepurades,sensecap garantia.La major sobreexplotacióde la concadel
Seguraagreujaràelsproblemesquela planificacióhidrològiahacreatenaquellaconca.

Mala qualitat de l’aigua.− La "Memoria" destinael 45% de l’aigua transvasadaa usospotablesmalgratque
l’aigua de l’Ebre superael límit obligatori de sulfatsde la Directiva 75/440d’aigüesprepotables,així com el
límit indicatiu de conductivitat.A més estàprevist que ambdósparàmetresempitjorin fins un 50% en els
propersanys,segonsva informarenel seudiael Ministeri deMedi Ambienta la ComissióEuropea.

Cost energètic insostenible.− La "Memoria" reconeix uns costos energètics molt superiors als de
l’avantprojectedel PHN, malgratquesegueixsenseaplicar la metodologiad’anàlisi del cicle de vida queés
avui l’enfocament estàndarden avaluació ambiental de grans projectes. El cost energètic real dels
transvasaments-i les sevesemissionsde CO2 - sónmolt superiorsalsde qualsevolaltra alternativa,inclosala
dessalació.

Malbaratament dels recursos econòmics.− La "Memoria" calcula els costosde l’aigua senserepercutir
l’amortització de la major part de les inversions.Aquestplantejamentcontravéel principi de recuperacióde
costosde la Directiva Marc d’Aigües, i tracta d’amagarels costosrealsde les transferències,que són molt
superiorsalsdelesalternativescombinadesd’eficiència,reutilitzaciói dessalació.

Perprovarelspuntsanteriorsemremetoalsestudispresentatsper la FundacióNovaCulturade l’Aigua davant
del Ministerio de Medio Ambiente.En definitiva, considerantqueel projectede les transferènciesde l’Ebre
constitueix un malbaratamentde recursos,incompleix el Dret espanyoli comunitari, i no pot resoldreels
problemesd’aigua,sol·licito que la tramitació del nomenat projecte sigui paralitzat immediatament, i es
prenguin lesmesuresoportunesper retirar−lo definitivament.

Signat:_______________________________
DNI:________________________________



Per favor, retorna−ho a la PDE, o al Apt. Correus 44, L’Aldea, 43896, Tarragona abans del 25 juliol.
www.ebre.net


