
BARCELONA.- La Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) con-
voca a una manifestació el
proper dia 30 de maig per
demanar una gestió respons-
able i ecològica: El nou Pla
Hidrològic de l’Ebre s’ha de
redactar seguint criteris de la
Comissió Europea per moder-

nitzar la gestió del Riu Ebre i
adaptar-se als reptes del segle
XXI. Porta divuit mesos de
retard. Un dels objectius princi-
pals d’aquest Pla, és fixar un
cabal ambiental “mínim”
essencial per mantenir un riu
viu. Els tècnics i científics ja han
definit una proposta de cabals
fonamentada. Contràriament

les autoritats de la conca de
l’Ebre està negociant un
cabal “polític” sense cap justi-
ficació tècnica solvent, deix-
ant el tram final amb una gran
incertesa sobre el seu futur i
posa en perill l’estabilitat del
Delta. Mentre patim aquest
endarreriment hi ha en marxa,
Ebre amunt, 300.000 hectàrees

de nous regadius, així com
noves infraestructures
hidràuliques que tindran l’im-
pacte ambiental de dos trans-
vasaments similars als que
estaven contemplats al PHN
del 2001, un desvia el Segre
cap la conurbació metropoli-
tana barcelonina i l’altre por-
tarà l’Ebre cap al País
Valencià a través del canal
Xerta-Sènia. En cas de no vari-
ar aquesta tendència de
gestió, sense l’aplicació de la
normativa europea, la
Directiva Marc d’Aigua
(DMA), a la conca de l’Ebre
serà impossible. Darrere de la
gestió que s’està realitzant a la
conca de l’Ebre hi ha una
clara implicació en un model
territorial basat en el desequi-
libri entre zones desenvolu-
pades amb altes concentra-
cions urbanístiques, general-
ment especulatives, i zones
perifèriques amb alts valors
mediambientals públics però
amb les seves perspectives de
desenvolupament seriosa-
ment compromeses per la pèr-
dua de disponibilitat dels
recursos naturals.  
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El tempEl temp ss LL’agenda’agenda
DIUMENGE 23 DE MAIG -  11:30H ARBRESECC-·31 SORTIDAVENTALLÓ

Vermut amb t all de carretera a la C-31
DIV. 21 DISAB. 22 DIUMENGE 23 DE MAIG - PASSG.EDGARDO RISETTI

Nº16 LOCAL DE LA CNT DE SABADELL

IV Jornades Libertàries
DIUMENGE 30 DE MAIG- DURANT TOT EL DIA A LA COLONIA CASTELLS

C/ENTENÇA AMB C/MONTNEGRE

Nova Jornada de  Rehabilit ació
DIVENDRES 21 DE MAIG - 19:00H DAVANT AJUNTAMENT SABADELL

Manifest ació  solidarit at sense fronteres
DILLUNS 31 DE MAIG - 9:30H JUTJATS DE ST. COLOMA FARNERS

Concentració suport imput ats anti-MAT
DEL 20/5/10  AL 23/5/10 AL CSO LA RIMAIA GRAN VIA 550
Hardmeeting
DISABTE SEGÜENT D’UNA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA 19:00H

DAVANT ANTIGA SOTS-DELEGACIÓ DE GOVERN DE GIRONA

Llibert at Núria Pòrtulas

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
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LA PLATAFORMA OPTA PER LA MOBILITZACIÓ POPULAR PER TAL DE PRESSIONAR SOBRE EL FUTUR DE LES TERRES DE L’EBRE

ManifestManifest ació el 30 de maig a BCN per salvar l’Ebreació el 30 de maig a BCN per salvar l’Ebre
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Trenca 
cadenes!!

Alfonso Hermoso Castillo

C.P. Brians II

Carretera de Martorell a
Capellades km 23

Sant Esteve Sesrovires
08635

La jutge tramitLa jutge tramit a a 
denúncies de tortures denúncies de tortures 

contra l’Ertzaintza i contra l’Ertzaintza i 
demana els vídeos demana els vídeos 

EUSKAL HERRIA.- El Jutjat
d’Instrucció nombre 3 de
Durango ha obert diligències
per les denúncies de tortura
presentades per detinguts en
la redada de l’Ertzaintza a
Ondarroa i ha sol·licitat a la
Policia autonòmica que
«remeti els enregistraments
dels interrogatoris policials
realitzats». Es dóna la circum-
stància que el conseller,
Rodolfo Llauris, es va querellar
a petició del Parlament de
Gasteiz contra l’advocat que
va denunciar públicament
l’existència de maltracta-
ments. 
Quatre de les nou persones
detingudes en la redada
efectuada per l’Ertzaintza en
Ondarroa a la fi del passat
mes de gener han presentat
ja davant els jutjats denúncies
per tortures. Es tracta de Urtza
Alkorta, Zunbeltz
Bedialauneta, Xeber Uribe i
Asier Badiola. En la resta de
casos s’està a l’espera que els
seus escrits arribin des de les
presons en les quals es troben
empresonats.
La titular del Jutjat d’Instrucció
nombre 3 de Durango, María
Teresa Trinitat Sants, ha iniciat
les diligències prèvies, entre les
quals figura «oficiar a
l’Ertzaintza (comisaría de
Arkaute) perquè remetin els
enregistraments dels inter-
rogatoris policials realitzats a
Urtza Alkorta». La jutge ha
demanat també a la Clínica

Mèdic Forense de Bilbo i
Gasteiz que li remetin còpia
dels informes que obrin en els
seus arxius dels exàmens
mèdics realitzats a la detingu-
da entre la data del seu arrest
i el 3 de febrer.
Querella de Rodolfo Llauris 
L’advocat Alfonso Zenon i
familiars dels detinguts van
denunciar públicament aque-
sts casos en una roda de
premsa el 8 de febrer. El 22
d’abril el Parlament de
Gasteiz, amb els vots de PSE,
PP i UPyD, va instar al conseller
d’Interior a presentar una
querella criminal contra ells. A
l’endemà es va personar en el
Jutjat de Guàrdia de Bilbo
para presentar la denúncia i
acusar a l’advocat Zenon de
mentir. No obstant això, el jut-
jat de Durango està ja investi-
gant les tortures.
Per altra banda, Torturessin
Aurkako Taldea va considerar
molt greu la querella contra
Alfonso Zenon, quan el que
hagués de fer el Departament
d’Interior és investigar i aclarir
les denúncies de tortures. A
més, aquest organisme va
recordar que instàncies inter-
nacionals vénen reclamant
des de fa anys a les autoritats
de l’Estat espanyol l’adopció
de mesures per a evitar les tor-
tures i maltractaments i pre-
gunta a Llauris si també es va
a querellar contra totes elles.
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