Comunicat de premsa: La Generalitat de Catalunya deixa la Muga sense cabal mínim
El nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya que ha presentat l’Agència
Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat no estableix un cabal mínim
o ecològic per a la Muga entre Pont de Molins i la desembocadura. La IAEDEN-Salvem
l’Empordà denuncia que aquest fet que posa en perill el riu, els habitats naturals associats i
la qualitat de l'aigua de boca a la comarca.
Aquest pla és la base de la planificació i gestió de l’aigua a Catalunya i ha de complir la Directiva
Marc de l'Aigua (DMA), l'instrument que obliga als estats membres de la Unió Europea a
vetllar pel bon estat ecològic de les masses d’aigua. És evident que l'aigua és un recurs bàsic i
cada vegada més escàs pel benestar d’un país i les entitats ambientals i ecologistes agrupades en
la plataforma Aigua és Vida presentem tres blocs d'al·legacions que denuncien múltiples
incompliments, la manca de justificacions tècniques i una evident aposta política per interessos que
poden amenaçar el bon estat ecològic dels rius catalans.
La IAEDEN-Salvem l'Empordà, i pel que fa la Muga, rebutgem totalment la manca de definició
del seu cabal ecològic. Mai s’havia plantejat aquest escenari en un riu català (i cal dir que el Pla fa
el mateix amb el tram baix del riu Llobregat a Barcelona). El cabal ecològic o de manteniment d’un
riu és l’aigua mínima que ha de portar un riu per preservar els seus valors ecològics. Aquest cabal
mínim condiciona la qualitat de l’hàbitat natural -que alberga una gran riquesa de flora i fauna-, les
funcions ambientals del riu, la preservació del paisatge i la garantia de la bona qualitat de l’aigua.
Les conseqüències de deixar la Muga sense cabal mínim són:

-

-

-

La pèrdua de tot l’hàbitat associat al riu. Els boscos de ribera amb la seva fauna i
vegetació vinculada. Uns dels hàbitats protegits per la normativa europea per la seva
elevada biodiversitat.
La possible reconversió del riu en una claveguera a cel obert, perquè l’única aigua que
circuli per la Muga (de Pont de Molins al mar) sigui la que prové de depuradores o pobles
sense sistema de sanejament. Cal tenir en compte que 44 municipis de la comarca no
disposen de depuradora i, per tant, les seves aigües residuals van directament als rius.
La pèrdua de qualitat de tot el sistema hídric del Parc Natural dels Aiguamolls. Uns
aiguamolls alimentats per dos rius, el Fluvià i La Muga. La no definició del cabal mínim pot
comportar una pèrdua de qualitat de l’hàbitat dels Aiguamolls de l’Empordà i, per tant,
tota la seva fauna i vegetació.
La creixent salinització de la part baixa del riu i dels pous més propers al mar ja que la
quantitat d'aigua que passa per un riu condiciona també la recàrrega dels aqüífers.

El Pla, en exposició pública fins el proper 16 de setembre, no justifica perquè no es vol definir un
cabal mínim per a la Muga, així que desconeixem els motius que ho podrien explicar. El que
sabem és l'aigua de boca surt directament de l'embassament de Darnius-Boadella mentre que a
Pont de Molins es capta la part de l'aigua pels canals de regadiu. També l’article 14 del Pla dona
pistes de quins altres interessos es podrien amagar darrera la decisió de no definir un cabal mínim
per a la Muga. Aquest article pot servir per invalidar totes les mesures establertes en el mateix
document, concretant una sèrie d'activitats que es podran desenvolupar encara que posin en perill
el bon estat ecològic dels rius: la construcció d’infraestructures per la prevenció d’incendis,
producció d’energia o protecció de la costa; així com xarxes viàries, ferroviàries i de serveis: energia
elèctrica, aigua, telecomunicacions i altres. És a dir, a través de l'article 14, la Generalitat es

reserva el dret d'aprovar qualsevol activitat encara que tinguin impactes negatius sobre els
rius i vagin en contra de la Directiva Marc de l’Aigua. Com diu la plataforma Aigua és Vida, “el
pla regula com desregular la gestió de l’aigua”.
Per tot plegat, demanem a la Generalitat de Catalunya

-

Que reconsideri la definició d’un cabal mínim per la Muga en base al Pla Sectorial de
Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya del 2006 de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Que es prengui seriosament la gestió sostenible de l’aigua, com a política de conservació
bàsica dels recursos més elementals del país.

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà anunciem que iniciem una campanya de defensa de la Muga
sota el lema “M'agrada la Muga” (#magradalamuga). La campanya s’inicia amb aquest comunicat
de premsa i en les properes setmanes i mesos anirem desenvolupant una sèrie d’accions. Per
començar, ja anunciem que abans que acabi el període d’exposició pública entrarem les nostres
al·legacions contra la proposta de la Generalitat.
Empordà, 9 de setembre de 2015

