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L'eventual transvasament d'aigua del Roine fins a Catalunya, una obra 

que si es comencés ara no estaria enllestida fins passats, almenys, 15 

anys, s'ha convertit en una batalla de desgast polític entre CiU i el 

tripartit que governa Catalunya. I el pitjor és que la polèmica al voltant 

de l'aigua que podria arribar del riu francès deu estar provocant una gran 

confusió entre els ciutadans que d'aquí a mig any podrien patir 

problemes de proveïment. 

 

En primer lloc, perquè amb aquesta polèmica es confonen les mesures a 

curt i mitjà termini per garantir el subministrament fins que sortim de la 

sequera --o entri en marxa, l'estiu del 2009, la primera dessalinitzadora 

prevista-- amb una obra estratègica que, com dèiem, no s'hauria acabat 

fins d'aquí a una dècada i mitja. 

 

Per tàctica política, el president Zapatero va accedir a donar satisfacció a 

les reclamacions del portaveu de CiU, Duran Lleida. Un gest presidencial 

cap als que poden ser els seus socis preferents en la nova legislatura. 

Dimarts, durant el debat d'investidura, Zapatero va donar una resposta a 

Duran que en realitat no era nova: el transvasament del Roine es pot 

estudiar com a última alternativa, però el que és primordial és garantir 

ara el subministrament. I en el futur, amb les dessalinitzadores ja en 

marxa, aquest transvasament potser no arribrà a ser necessari mai. CiU 

va transformar legítimament aquest vague compromís en una promesa 

en ferm, a més glòria de la federació nacionalista --que quan governava 

va defensar en va aquest transvasament-- i en detriment del president 

Montilla, que el rebutja com a alternativa viable. 



 

La veritat és que quan el Govern de Zapatero va enterrar el 2004 el 

transvasament de l'Ebre va fer el mateix amb el del Roine, ja que va 

llançar l'aposta de cobrir el dèficit hídric d'Espanya amb la dessalinització 

d'aigua del mar. I no ha canviat de política. L'aigua dessalada, per cert, 

sortirà més barata que la transvasada des del riu francès (0,55 euros el 

metre cúbic davant de 0,80 euros). 

 

S'ha d'estudiar la viabilitat del Roine, s'ha de comparar el seu rendiment 

amb el de les dessalinitzadores, però, si us plau, solucionin abans com 

garantir l'aigua demà passat, i abstinguin-se d'usar la sequera com a 

arma llancívola de la petita política. I el president Zapatero hauria de ser 

més prudent quan vulgui quedar bé amb uns o altres. Que recordi els 

seus compromisos sobre l'Estatut que després no va poder complir. 

 


