
  

CARTA OBERTA EN DEFENSA DELS RIUS CATALANS I EUROPEUS
    

La “Directiva Marco del Agua” de la Unió Europea d’octubre de l’any 2000 va obrir, finalment i 
per via legislativa, la porta a la recuperació de la biodiversitat tant aquàtica com terrestre dels nostres 
rius, i els de tot Europa, així com dels seus cabals i de la qualitat de les seves aigües.

Malauradament, resta molt per fer. Tot i que l’estat d’alguns rius ha millorat, les pressions dels 
estaments polítics i econòmics que utilitzen els rius com a simples eines de creixement econòmic, 
només poden ser contrarestades per l’acció d’una part de la societat que vol anar més enllà de les 
raons merament econòmiques, respectant la vida i aquest planeta: un planeta ple d’aigua, del qual 
només un 2,5% és aigua dolça. Per aquest motiu, des de l’any 1995, diferents grups de tot Europa ens 
posem d’acord per saltar alhora en els nostres rius i reivindicar que tornin a ser nets i plens de vida. 
D’aquí ve el nom “Big Jump” (“Gran Salt”).

El riu Llobregat té el trist honor de ser un dels rius més salinitzats del món. La salinització 
implica la mort d’un riu, de la vida que conté, a més de dificultar molt la seva potabilització pel 
consum humà i el seu ús pel rec de conreus. Degut a interessos econòmics, les mines de potassa de la 
comarca del Bages porten dècades imposant la mort salina al riu. Per altra banda, els pantans de la 
conca del Llobregat retenen els sediments que haurien de fertilitzar la plana deltaica i comporten una 
barrera per la fauna. Les mesures polítiques sempre han estat insuficients i toves, perquè beneficis i 
ocupació, malauradament, acostumen a prevaler sobre la natura, i conseqüentment sobre la vida. El 
riu Llobregat, com la resta de rius catalans, ha servit per abocar brossa, runes, minerals, detergents, 
pintures, tints, olis, substàncies químiques, etc., a cavall d’un model econòmic insostenible que 
espolia la natura sense pensar en el futur, en les properes generacions i molt menys en la resta 
d’éssers vius. El riu Llobregat ha estat desviat del seu curs al seu propi delta, en contra de la 
normativa de la UE, per ampliar el port de Barcelona. Amb aquest desviament s’ha perdut La Podrida, 
una zona humida no protegida però que acollia un terç de la població de corriol camanegra de tot el 
Delta, així como la nidificació de la terrerola (una espècie en clara regressió). A més, el riu també ha 
estat desviat al seu tram entre Martorell i Cornellà per encabir autopistes i autovies, com si es tractés 
d’una via més de comunicació. Tanmateix, ha vist desaparèixer la seva vegetació de ribera a la 
majoria d´indrets, substituïda per més i més complexes industrials de metall i formigó, i ha vist com la 
gent ha passat de banyar-se a les seves aigües fa una cinquantena d’anys a no apropar-se.

        Fins i tot ara, quan la “Directiva Marco del Agua”, d’obligat compliment als estats de la UE, 
hauria de ser un esperó perquè societat, polítics i empresaris s’unissin per recuperar la bellesa i 
riquesa dels nostres rius, tot un reguitzell de maniobres especulatives continuen, hores d’ara, 
amenaçant les seves ribes, fauna i flora que d’ells en depèn. Macroprojectes esportius, nous polígons 
industrials, sobreexplotació agrícola de cabals i aqüífers, purins, muntanyes de sal, etc. Polítiques de 
fets consumats contra lleis llunyanes. Ambició i visió a curt termini enfrontats a una planificació i 
aprofitament sostenibles (compatibles fins i tot amb activitats econòmiques que depenguin de rius i 
cabals vius i preservats) i a un món millor i més viu que deixar als que vinguin darrera.  

     Som al riu Llobregat, però podria ser qualsevol altre riu; tots ells estan en perill, tots 
ells necessiten gent conscient que vetlli per ells en aquests temps foscos que, potser, 
només potser, portin nous temps de més amor per la natura i de més responsabilitat sobre 
els nostres actes i llurs conseqüències futures.
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