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Des de fa anys, i cada vegada de manera més escandalosa, lo riu Siurana, i el 
seu afluent Montsant, baixen secs del tot una bona part de l'any, perquè l’aigua 
dels dos rius es transvasa fora de la comarca i la seua conca. 
 
Tot i que la normativa estableix que cal assegurar el cabal ecològic, que es 
defineix com a “el cabal que contribueix a aconseguir el bon estat o bon 
potencial ecològic en rius o aigües de transició, i manté com a mínim la 
vida piscícola, que de manera natural habitaria en el riu, i també la 
vegetació de ribera”, any rere any veiem com los nostres rius moren poc a 
poc. I amb ells la biodiversitat que comporta la seua existència 
  

A la nostra comarca la vitalitat del sistema hídric és determinant per garantir la 
pervivència del nostre patrimoni natural, ric i divers.  
Un patrimoni, com els boscos de ribera, que ajuda a configurar el nostre 
paisatge, que opta a ser reconegut per la UNESCO com a paisatge cultural 
agrícola patrimoni mundial. 
  

En relació amb el Siurana, l’any passat el llavors eurodiputat Raül Romeva va 
presentar una pregunta a la Comissió Europea, en relació amb la Directiva 
Marc de l’Aigua (2000/60/CE). La resposta oficial diu que, “Segons aquest pla 
[el pla hidrològic aprovat pel govern espanyol el 28 de febrer de 2014], 
s’espera que les masses d’aigua del riu Siurana assoleixin un bon estat 
per 2015.” Evidentment, això no s’ha complert. 
 
Per tot això i perquè no podem acceptar decisions antigues que, a més d’entrar 
en conflicte amb la normativa europea, hipotequin el futur de la comarca, 
reclamem a les institucions locals, comarcals i catalanes que, 
URGENTMENT emprenguin les actuacions pertinents per acabar amb l'espoli 
de l'aigua dels nostres rius i n'assegurin el seu cabal ecològic acceptable. 
 
Gràcies per signar! 
 
Priorat, estiu 2015 

 
 
 
 
 
Si en voleu saber més, visiteu la pàgina de Facebook de Volem el riu siurana viu: 
https://www.facebook.com/groups/312415860587/?hc_location=ufi, i Parlant del Priorat: 
https://www.facebook.com/parlant.delpriorat 
Bloc de la Plataforma del Priorat: https://plataformapriorat.wordpress.com/ 



  Pàgina ___ 
  (a omplir per l’organització) 
  

Els sotasignats s’adhereixen al manifest “Volem lo riu Siurana viu” que figura al 
dors d’aquest full. 

Nom i cognoms Població DNI Signatura 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


