
 

 
DECLARACIÓ TAULA CONSENS PEL DELTA 20 /01/2021 
 
Avui ja fa un any, entre el 19 i el 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va mostrar de 
manera colpidora la feblesa del Delta de l’Ebre davant el mar. Era una catàstrofe 
anunciada des de feia  dècades. 
 
En pocs dies, vam assistir impotents  a les greus conseqüències del temporal. 
 
Els estralls provocats afectaven a tots els ecosistemes d’aquest indret, així com a les 
activitats socioeconòmiques dels seus habitants i les infraestructures: salinització de 
badies i llacunes, reducció d’espais d’altíssim valor mediambiental, penetració de fins a 
4 km en la seva plana, inundació marina de més de 3000 ha d’arrossars, col·lapse 
d’infraestructures de bombament i destrosses en camins rurals, devastació en 
plataformes d’aqüicultura i danys al sector pesquer, paralització de l’activitat salinera... 
 
El 29 de gener es presentava per part de la Taula de Consens, formada pels set 
municipis de la plana deltaica i les dues comunitat de regants, i recolzada per més de 
30 entitats del territori, el Pla Delta. Aquest document, que neix del treball de gairebé 2 
anys, és fruit del recull de la multiplicitat d’estudis i propostes d’actuació que mai s’han 
dut a terme, de la visió holística de la problemàtica del Delta, i en definitiva, de la visió 
de les persones que hi  viuen i treballen i que pensen també en el futur. 
 
És un Pla possibilista, basat en experiències internacionals i que formen part 
d’estratègies globals d’adaptació al canvi climàtic. Un Pla estructurat en diversos 
escenaris temporals i espais d’actuació, amb un ventall de tècniques segons l’afectació 
de cada zona deltaica. Un Pla amb dos eixos fonamentals  que troben el consens 
unànime del territori: la regeneració del litoral mitjançant l’aportació massiva de sorra, 
complementada amb la recuperació i distribució dels sediments fluvials retinguts 
aigües amunt de l’Ebre. 
 
En aquest acte públic, hi van assistir els màxims representants de les institucions que 
d’alguna manera o d’altra, han de vetllar per la conservació d’aquest indret. Tots sense 
excepció van fer seva aquesta problemàtica i també la visió de la proposta presentada 
per la Taula de Consens. 
 
Ha estat un any intens, de moltes reunions, informes i aclariments. D’una 
perseverança i un esforç sense límits. 
 
D’altra banda, ha estat un any de bones paraules i intencions. I poca cosa més. 
 
Estem igual o pitjor que ara fa un any, i així se’ns presenta la realitat tossuda de les 
coses no resoltes, de manera evident, cada vegada que hi ha un temporal per petit 
que sigui. La indignació de la ciutadania és cada vegada més gran. 
 
És per tot això que avui, 20 de gener de 2021, la Taula de Consens del Delta fa la 
següent declaració: 
 
1- La Taula continuarà treballant amb totes les entitats del territori i les administracions 
competents per dur a terme la implementació  de les mesures necessàries per salvar 
el Delta, així com les greus conseqüències de la inacció. 
 
 



 

 
2- Denunciem la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les 
administracions en la implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció 
de nous escenaris catastròfics. 
 
3- Reclamem de manera immediata una nova declaració d’emergència davant els 
efectes del nou temporal d’aquests últims dies, i la corresponent actuació i coordinada 
entre l’estat i la generalitat. 
 
4- Iniciem la defensa legal del Delta de l’Ebre davant d’aquesta inacció per part de les 
administracions. 
 
5- Anunciem l’inici de gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment 
d’infracció comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les 
mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l’Ebre. 
 
6- Comunicar aquest acord al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte 
Demogràfic, a la Presidència del Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i 
al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als respectius grups 
parlamentaris. 
 
El Trabucador 
20 de gener de 2021 
 
 


