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Manifestació el 7 de febrer a Amposta contra el Pla de Conca de l'Ebre

Diumenge 7 de Febrer gran Manifestació a Amposta en contra del Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat el passat
5 de gener pel govern del PP en funcions.

Punt d'inici a les 11,30h, al Parc dels Xiribecs, per a les 12h començar a marxar fins al pont penjant d'Amposta.

Des de la PDE recomanen anar de blau per fer visible la gran "riuada" de gent que, un cop més, ens mobilitzem en
la defensa del riu i en contra de la injustícia que suposa l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre, que farà que el
Delta desaparegui.

L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Ho hem d'impedir. Mobilitzem-nos per rebutjar el nou Pla de Conca de
l'Ebre

Convoca: Plataforma en Defensa de l'Ebre - PDE
http://www.ebre.net/bloc/
https://www.facebook.com/Plataforma-en-Defensa-de-lEbre-12467899708/
https://twitter.com/pde
https://www.facebook.com/events/732724956827518/

Per què ens manifestem el dia 7?

La manifestació del dia 7 de febrer és un acte en clau europea. Hem triat aquest dia i aquest lloc (el Delta) perquè el
dia següent vénen un grup de diputats del parlament europeu a visitar el Delta.

Des que el govern espanyol va començar - tard - a preparar els nous Plans de Conca, hem intentant participar
aportant informació, raons, i al·legacions quan han calgut, però en va. El govern espanyol ja sabia abans de
començar quins resultats i objectius havia de tenir el Pla de la Conca de l'Ebre - s'havia de "demostrar" que és un
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riu amb "excedència" d'aigua, reservar una gran quantitat d'aigua pels futurs transvasaments (encara que es diguen
vendes entre usuaris a travès de bancs d'aigua), i donar com a bo el cabal "ecològic" del tram baix del riu que
sobrava despres de fer aquests càlculs enganyosos.

Aquest tema l'hem denunciat davant les institucions europees continuament. Hem aportat informació tècnica a la
Comissió Europea i els hem demanat que facin complir les lleis mediambientals europees; unes lleis que
assegurarien el futur del delta abans de parlar de venda de "excedents" per motius foscos. A l'any 2012 vam
presentar una Petició al Parlament Europeu en aquesta línia i hem intervingut davant del plenari de la Comissió de
Peticions diversos cops defensant la nostra postura. Finalment la Comissió de Peticions ha decidit enviar un grup de
diputats aquí a investigar el tema en situ i parlar en la gent del Delta afectada. El dia 8 vindran 6 diputats de diverses
nacionalitats i colors polítics - el Pal Csáky (del grup parlamentari PPE, d'Eslovakia), Julia Pitera (PPE, de Polonia),
Bodil Valero (Verds, Suecia), Tatjana Zdanoka (Verds, Letonia), Eleonora Evi (EFDD, Itàlia), i Kostadinka Kuneva
(GUE/NGL, Grècia). Després de la visita al Delta on es trobaran amb pescadors, arrosaires, mariscaires, membres
de la PDE, i científics, també faran un viatge a Madrid per a parlar en el Ministeri de Mediambient, i una visita al
Tajo per a evaluar els problemas que pateixen allí. Estaran acompanyats per 4 diputats catalans i espanyols.

Aquest informe que escriuran no és un text legalment vinculant però donarà propostes i arguments a la Comissió
Europea quan ha de prendre decisions sobre aquest nou Pla irracional i insostenible.

Per això, tornant al dia 7, és molt important que fem un crit ben fort als carrers d'Amposta - un crit que se senti a
Brussel·les i del qual encara se sentirà l'eco el dia després quan venen aquí els representants del Parlament. Els
hem de demostrar que hi ha una inquietud molt gran aquí sobre aquest nou Pla, i tot el que vindrà després. Fem una
mobilització social massiva a favor del mediambient com no s'ha vist mai a Europa!

Lo riu és vida!

Plataforma en Defensa de l'Ebre - PDE

Més informació:

TWITTER CGT PDE

FACEBOOK PLATAFORMA EN DEFENSA DE L´EBRE
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