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L a companya regidora Ju-
dith Heras, del grup muni-
cipal del PP, dubta en un

article publicat a la premsa local
de les veritables intencions de
l’acte de dones electes contra la
nova llei de l’avortament, que
hem convocat per aquesta tar-
da, a les 19 h, davant l’ajunta-
ment. Heras admet que tinguem
opinions diferents a la seva, pe-
rò ho acaba resumint en el fet
que hem adoptat una política de
tot «contra el PP». Insinua que vo-
lem «segrestar electoralment les
dones» i que no presentem cap
proposta.

La Judith hauria de saber, pe-
rò, que de la mateixa manera que
ens hem posat d’acord dones de
formacions polítiques diferents,

amb legítims interessos a curt i a
mitjà termini òbviament dife-
rents, hem fet extensible la invi-
tació a participar i a protagonit-
zar l’acte a les dones del PP. Per-
què en aquesta qüestió no es tracta
d’anar en contra de ningú, sinó
a favor de la racionalitat, del sen-
tit comú i de les dones. Pensin el
que pensin i vinguin d’on vinguin.
El lema de la trobada és ‘Sense
tuteles’ i creiem que és prou clar.
No volem que cap legislador ens
tuteli. No volem que cap home
ens tuteli. No volem que ens trac-
tin com si no fóssim ciutadanes
ni persones responsables.

Ho hem dit moltes vegades,
però no ens ve d’aquí repetir-ho
un cop més: hem convocat totes
les dones electes, totes, per fer
evident la paradoxa que aquesta
llei d’avortament ens imposa.
Com a ciutadanes hem obtingut
democràticament càrrecs pú-

blics, mandats i representació
dels nostres conciutadans i con-
ciutadanes, homes i dones. En
l’exercici d’aquestes responsa-
bilitats prenem decisions, gesti-
onem els afers o fem oposició de
la mateixa manera que ho poden
fer els homes. Aquestes coses les
fem a les regidories, a les alcal-
dies, a les conselleries, als minis-
teris, i ho faríem també a la pre-
sidència del govern, perquè cap
llei s’hi oposa. Però en canvi,
aquesta ciutadania plena que hem
obtingut després de dècades de
lluita i reivindicació, si la llei Ga-
llardón s’aprova quedarà trun-
cada en una de les coses que ens
són més íntimes i personals: el
propi cos. La llei d’avortament
ens converteix en éssers tutelats
permanentment, persones de se-
gona, algú en el criteri del qual
no es pot confiar i que necessita
avals i informes de tota mena per

encarar aspectes fonamentals de
la seva vida. No és un absurd, tot
plegat?

Nosaltres cre-
iem que sí, que
ho és, i per això
ens hem mobi-
litzat. I reiterem
la invitació a les
dones del PP per-
què es mobilit-
zin també al nos-
tre costat. Quan
se’ns diu que no
fem cap proposta més enllà del
‘no’ s’utilitza un argument cap-
ciós. No volem aquesta llei per-
què diferim absolutament del seu
plantejament i de les seves inten-
cions. No són esmenes el que vo-
lem introduir. Més aviat fem una
crida perquè es mantingui el ni-
vell que havíem assolit, on la lliu-
re decisió de la dona i l’absència
de ‘supòsits’ més o menys fal·la-

ços ens equiparava, en aquest
camp, a la immensa majoria dels
països europeus. Vet aquí, doncs,
la nostra proposta: no marxar
d’Europa. No separar-nos de les
dones europees, amb qui com-
partim lluites i esperances.

Jaesveuquetot
aixònotéresaveu-
re amb voler «se-
grestar electoral-
ment» ningú. Les
dones que estem
contra la llei Ga-
llardón tenim opi-
nions diverses, i
encara voldríem
que ho fossin més

amb la presència de més dones
d’altres sectors, socials i ideolò-
gics. No és una qüestió electoral.
És un problema d’humanitat i de
feminitat.

Per això et convidem a ser amb
nosaltres a la concentració
d’aquesta tarda a les 7 del vespre.
Sense cap tutela, entre compa-
nyes, entre dones. T’hi esperem,
Judith.

Q ualsevol alteració o mo-
dificació del curs d’un
riu o del seu cabal té re-

percussions en el conjunt del sis-
tema, especialment en el seu tram
final. En alguns casos en aquest
tram final s’hi ha format un del-
ta. Es tracta d’un espai guanyat al
mar gràcies a les aportacions dels
sediments arrossegats per l’ai-
gua dels rius. Mentre l’aportació
sigui superior a la subsidència
deguda a la compactació dels ma-
terials, el delta creix. Si les for-
ces s’igualen el delta s’estabilit-
za. I si l’arribada de sediments es
redueix de manera significativa
es produeix una retracció.

En el cas del riu Ebre, la cons-
trucció de diferents infraestruc-
tures hidràuliques, com ara els
embassaments, ha permès apro-
fitar l’aigua per fer energia elèc-
trica, derivar-la per tal de posar
terres de conreu en regadiu, ai-
xí com també per evitar grans
inundacions. Però també ha pro-
vocat, com a contrapartida, una
reducció significativa dels sedi-
ments que arriben al tram final
del riu a les comarques del Baix
Ebre i el Montsià. En aquest joc
d’equilibris s’hi ha d’afegir un al-
tre actor: el canvi climàtic. La
pujada del nivell del mar és un

efecte col·lateral de l’augment
de les temperatures provocat per
la cada cop major concentració
de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera.

El delta de l’Ebre és una es-
pai molt fràgil on trobem un eco-
sistema singular amb un valor
ecològic excepcional. Es troba
en part protegit sota la figura de
Parc Natural i conviu, sovint amb
desavinences, amb diferents ac-
tivitats socioeconòmiques, en-
tre les quals destaquen l’agri-
cultura i el turisme. Totes i cadas-
cuna d’aquestes activitats

depenen del manteniment del
delta, en tant que espai físic, i de
l’aigua del riu per garantir bona
part de les seves necessitats hí-
driques.

El divendres 28 de febrer, el
Consell de Ministres del Govern

d’Espanya va aprovar el Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre. Es
preveu, entre altres coses, aug-
mentar en mig milió d’hectàre-
es les terres de regadiu i fer una
inversió de més de 2.500 mili-
ons d’euros en infraestructures,
protecció dels ecosistemes, go-
vernança, etc. No sóc pas segui-
dor de Friedrich Ratzel i el seu de-
terminisme geogràfic, però sí
que crec que el medi ens condi-
ciona. Cada territori té unes ap-
tituds i, tot i existir una impor-
tant flexibilitat propiciada pel
desenvolupament tècnic i tec-

nològic, s’ha d’anar en compte
de no sobrepassar certs límits.

El Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre també quantifica quin
ha de ser el cabal mínim que cal
garantir (cabal ecològic) en di-
ferents punts de la conca. En el
cas del tram final de l’Ebre, aquest
cabal ecològic s’ha establert en
100 m3 per segon i 3.200 hm3
l’any. Em semblen unes quanti-
tats molt baixes per garantir el
manteniment del delta tal i com
el coneixem ara. Un valor, el de
la quantitat anual, molt allunyat
dels més de 7.000 hm3 que en el
seu moment va proposar el Go-
vern de la Generalitat de Cata-
lunya com a cabal mínim. Com
pot ser que la diferència sigui de
gairebé 4.000 hm3?

Davant les incerteses exis-
tents s’hauria d’aplicar el prin-
cipi de precaució. Això no vol dir
inacció i que no es pugui fer res
de res. Les coses s’han de fer bé.
En cas contrari, les conseqüèn-
cies d’emprendre accions ina-
dequades o equivocades poden
ser irreversibles. La gestió de
l’aigua és una qüestió d’Estat,
no pas de govern. Tots som Es-
tat. És necessari arribar a grans
consensos deixant de banda els
interessos polítics. Però es veu
que a la pell de brau això és bas-
tant difícil. Com lamentava Ci-
ceró, tot i que la cita la vaig co-
nèixer primerament quan era
més jove gràcies a Astèrix el gal:
o tempora, o mores!

L’aigua, una qüestió d’Estat
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govern. Tots som Estat.
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