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JOSEP LLUÍS MICÓ Als polítics els fa pànic anunciar 
certes mesures impopulars. S'equivoquen quan 
pensen que el ciutadà comú és tan covard com ells i 
tendeixen a inventar-se perífrasis estranyes i 
eufemismes delirants per lliurar-se de pronunciar en públic parau?les com guerra, mort, avortament, crisi, 
atur... Ara, amb la sequera com a problema de primera magnitud, el terme transvasament s'ha afegit a la llista 
de mots proscrits. Així, el conseller de Medi Ambient ha arribat a afirmar que caldria inventar-se una paraula 
per descriure la "captació provisional" d'aigua que el Govern pretenia impulsar al riu Segre. Per sort, des de 
l'Institut d'Estudis Catalans el van corregir i li van recordar que ja hi havia un concepte que ho defineix: 
transvasament. Francesc Baltasar creu que els diccionaris "van per darrere de la imaginació", una frase que, 
automàticament, en suggereix una altra: alguns governants van per darrere de la intel�ligència. Tot i que, per 
evitar circuml�loquis, a aquests individus se'ls pot qualificar directament d'ignorants. 
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Cada nació té el govern que es mereix 
 
 
 
l'anàlisi . evilanova@elpunt.cat  
 
E. VILANOVA. .  

És cert que els diaris ho reiteraven, però ens semblava increïble per a aquells que pensem que el pitjor que pot fer 
un polític i un govern és mentir i mentir-nos. La notícia era que José Luis Rodríguez Zapatero havia donat l'ordre 
que durant la campanya electoral cap empresa important podia fer suspensió de pagaments. Tot i que el sector de 
la construcció ja estava en una certa crisi, durant la campanya, cap ho va fer; però encara no s'ha format el nou 
govern i ja unes quantes promotores importants han passat pels jutjats. No han pogut esperar més. El discurs 
oficial durant la campanya només podia ser que l'economia funcionava molt bé, que res de crisi i que si algú 
esmentava la crisi era perquè era poc patriota, ja que falsejava la realitat pel seu interès electoral. Insistien a dir 
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que l'alça del tipus de l'Euribor ja havia tocat sostre i aviat començaria a baixar, i el mateix passava amb la 
inflació. És a dir, fins i tot ens volien fer creure que cap indicador indicava la realitat de fons, i les dades que 
anaven apareixent eren distorsionades per efectes puntuals. Els fonaments econòmics, deien, són bons i cap 
previsió requereix redefinir-se, puix que en poc temps tot tornarà al seu lloc. 

Encara és l'hora que el ministre d'Economia, Pedro Solbes, revisi les dades macroeconòmiques previstes en els 
pressupostos de l'Estat, tot i que les evidències de l'alentiment econòmic són aclaparadores. Ja els pressupostos 
foren un engany per la manca de realisme de les seves previsions, atribuïble a la campanya electoral, però ara 
cometen el pitjor error que es pot fer: persistir en l'engany. 

Tothom sap, i suposo que Solbes també, que a Espanya no creixerà el PIB un 3,5% aquest any i que la inflació no 
serà del 2,5%, per exemple. Quin sentit té mantenir l'engany? És que pretenen mantenir-nos tot el temps 
enganyats? O és que no saben com rectificar i dir-nos la veritat? 

A casa nostra les coses tampoc van millor. L'engany també forma part de «l'ètica governamental». Algunes 
vegades l'engany és per iniciativa pròpia, i d'altres, pel que hem vist, induït pels altres. Però sigui pel culpa d'ells o 
consentit i compartit pels nostres, utilitzar la mentida per beneficiar-se'n és un greu error i una manca d'ètica que 
els desqualifica per fer la feina que fan. 

Pot un país anar endavant o afrontar moments de greus crisis sense un govern amb credibilitat? La confiança que 
necessiten els governants dels governats s'ha de guanyar diàriament, i si ja n'hi havia poca, aquests dies s'ha fet 
miques. Primer de tot han jugat amb la semàntica d'una manera tan barroera – «captació puntual, temporal, 
desmuntable i reversible d'aigua» per dir transvasament – que fins i tot l'Institut d'Estudis Catalans els ha 
hagut de recordar què vol dir la paraula transvasament . 

I per acabar-ho d'arrodonir han hagut de reconèixer que estaven preparant en secret allò que havien negat 
formalment en el Parlament de Catalunya. 

De vegades les empreses fan ús d'una estratègia que en anglès en diuen rebranding , que consisteix a canviar el 
nom o la marca d'un producte, però el producte no canvia. És allò que en català en diem canviar-ho tot perquè res 
canviï. Aquesta tècnica de vegades té èxit, però no sempre és una bona tècnica. Però en política el rebranding 
sempre és dolent i és necessari que les coses es diguin pel seu nom, i allò que es digui tingui sentit. 

Tots hem vist fins on han estat capaços de portar-nos els defensors del discurs de la «nova cultura de l'aigua». A 
una situació d'emergència nacional on la manca de previsió i les contínues improvisacions ens costaran una 
importantíssima quantitat de diners públics. Era increïble però, pel que sembla, era veritat: els responsables de la 
gestió de l'aigua del nostre país treballaven en la hipòtesi, infal�lible i fonamentada, que cada dia que passava 
sense ploure la pluja era un dia més a prop. 

Deia Joseph de Maistre: «cada nació té el govern que es mereix»; potser tenia raó. 
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Aigües tèrboles 
 
Eufemismes i mitges veritats han envoltat tot el procés de concreció del projecte per transvasar aigua del Segre  
 
E.A. . Barcelona  
Catalunya ha viscut un mes de veritable vertigen. La concreció que el govern prepara un transvasament del Segre per 
evitar els talls d'aigua a Barcelona aquesta tardor ha reactivat la guerra de l'aigua a les Terres de l'Ebre, l'ha encès al 
Pirineu i a Ponent, i ha provocat la divisió entre els càrrecs territorials d'ICV i EUiA depenent de si són de l'àrea 
metropolitana o dels territoris més afectats. A més, ha tornat a tibar les relacions entre els governs català i espanyol. 
Mentre el conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, va acusar el govern estatal de deslleial, el de medi Ambient, 
Francesc Baltasar, els va acusar d'amagar el transvasament per electoralisme. I mentrestant, continua sense ploure tot i 
les pregàries de l'arquebisbe de Barcelona.  
 
El descrèdit dels polítics pot arribar a extrems insospitats atès el reguitzell 
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d'eufemismes i veritats a mitges que el govern català ha ofert a la ciutadania des 
que el 6 de març, en plena campanya electoral, l'actual cap de l'oposició, Artur Mas, 
apuntava en un míting a Tarragona que el govern preparava un transvasament del 
Segre per pal�liar una sequera que està posant en perill l'abastament d'aigua a la 
regió metropolitana de Barcelona. Una actuació que el conseller de Medi Ambient, 
Francesc Baltasar, va desmentir rotundament davant de la premsa i que ara es 
defensa com l'única opció viable – la més ràpida i barata – per evitar els talls 
d'aigua a la tardor. 

CiU va anar més enllà i va portar el possible transvasament del Segre al Parlament. 
Una interpel�lació del seu diputat i exconseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, 
al conseller, el 12 de març, en què detallava que el transvasament es pensava fer 
des d'un municipi de la Cerdanya, concretament Prats i Sansor, i amb una canonada 
que es faria passar per la galeria de serveis del túnel del Cadí fins a al pantà de la 
Baells, a la conca del Llobregat, va acabar destapant la caixa de trons que, ara s'ha 
sabut, estava guardada en clau al ministeri de Medi Ambient des del mes de novembre passat. I és que mentre en 
seu parlamentària Baltasar va continuar negant que el govern català es plantegés cap transvasament – «No i no, 
ni ara, ni mai», va dir el conseller – , fora, als passadissos de l'hemicicle, matisava que una captació temporal del 
Segre per qüestions d'emergència no seria un transvasament. 

Finalment, el conseller va haver de donar la cara. Després de diverses fugues informatives, del fet que un conseller 
de la Generalitat – el d'Agricultura, Joaquim Llena – ho negués taxativament – perquè el seu company de govern 
no li havia dit res des del mes de novembre... – i de l'aparició d'unes estanques en uns prats de Prats i Sansor que 
marcarien el traçat que hauria de fer la canonada i que un jutjat investiga després de la denúncia dels propietaris, 
Baltasar va fer un pas endavant i va anar a Lleida a presentar el projecte. 

El 25 de març el conseller va anunciar que el govern es plantejava una «aportació temporal, puntual i reversible» 
del Segre en cas que a la tardor continués sense ploure. La paraula transvasament , però, quedava prohibida. ICV-
EUiA havien estat un dels principals opositors al transvasament de l'Ebre i, de fet, a qualsevol traspàs d'aigua de 
conca a conca. La situació actual els situava en una situació d'extrema feblesa mediàtica, però Baltasar la va fer 
encara més evident en negar-se a acceptar que havia planificat un transvasament. Primer, l'Institut d'Estudis 
Catalans i divendres passat el mateix secretari general d'ICV, Jordi Guillot, li van recordar que sí que era un 
transvasament. 

La proposta va aconseguir reactivar la Plataforma en Defensa de l'Ebre, una entitat que té molt a veure amb la 
derogació del Plan Hidrológico Nacional que havia planificat el PP i que ja ha qualificat de transvassista l'actual 
govern tripartit. A més, els càrrecs d'ICV, EUiA i ERC a Lleida i a les Terres de l'Ebre no han mantingut la disciplina 
de partit i han criticat obertament el projecte. I no només això, sinó també la política comunicativa del 
Departament de Medi Ambient. I és que el conseller no va parlar amb ningú dels territoris afectats fins que el pla 
no era ja vox populi , va obviar que la captació d'aigua es vol fer en un espai protegit dins d'una xarxa europea 
d'espais naturals, va afirmar que la captació costaria 20 milions i després va haver d'admetre que eren 45... 

 
 
TENSIÓ AMB L'ESTAT  
Quan el govern es pensava que la seva guerra seria, doncs, amb els territoris que s'oposen al transvasament del 

 
 
+ El Segre a l'altura de 
l'embassament de Rialb, la 
setmana passada. 

Ve de la plana anterior  Foto: EFE 
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Segre, va aparèixer un nou front. El 26 de març, la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, també fent ús de 
veritats a mitges, va assegurar, al costat d'un silenciós Baltasar durant la presentació a Barcelona del Congrés 
Mundial de la Natura, que el govern espanyol no tenia coneixement «oficial» de la proposta de l'executiu català, i 
en un dinar posterior amb informadors va afegir que la notícia li havia arribat per la premsa. La vicepresidenta en 
funcions, María Teresa Fernández de la Vega, era molt més contundent després del consell de ministres de fa dos 
divendres i rebutjava qualsevol transvasament, «ni de l'Ebre ni del Segre», amb la intenció de parar els peus a les 
primeres crítiques que ressonaven des del País València i Múrcia, delitosos també per un transvasament de l'Ebre a 
les seves terres. 

Tot i això, al principi la ministra no va descartar del tot el transvasament i va assegurar que el seu ministeri 
estudiaria la proposta, tot i que llavors – en unes paraules que s'han entès amb posterioritat – ja va dir que calia 
estudiar el volum de cabal del Segre a la tardor. «Ja veurem si hi baixa aigua», va dir Narbona. També apuntava 
noves fórmules i apostava per la compra dels drets d'aigua als regants. 

Mentrestant, i encara intentant obviar la paraula transvasament , el conseller de Medi Ambient era objecte de totes 
les crítiques, «per manca d'informació, transparència i planificació durant la sequera». Cansat de ser l'ase dels 
cops, Baltasar trencava el silenci i la seva fidelitat al ministeri dimecres passat. El conseller explicava que el 
ministeri tenia coneixement del transvasament del Segre des del mes de novembre, en la mateixa data que s'havia 
parlat de la portada en aigua en vaixell des d'Almeria, i va reblar el clau assegurant que havia estat precisament la 
ministra qui li havia demanat que el tema no sortís a la llum fins després de les eleccions. El ministeri, però, va 
negar el pacte de silenci. El mateix dia, el president de la Generalitat, José Montilla, va demanar una trobada amb 
Mas, que es produirà dilluns. 

Les relacions entre els governs català i espanyol, però, continuaven tensant-se. Dijous el president en funcions del 
govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, va afirmar que tampoc en sabia res del transvasament i va 
reiterar, com ho havia fet abans la ministra, que cal buscar altres solucions per garantir aigua a la regió 
metropolitana. Divendres, però, Montilla va decidir prendre les regnes de la crisi i va enviar una carta a la ministra 
de Medi Ambient, Cristina Narbona, en què li reclamava solucions tècniques clares davant de la negativa al 
transvasament per garantir el subministrament a partir de la tardor. A partir del maig, es garantiria amb el 
transport d'aigua en vaixell de l'aigua que s'extraurà dels aqüífers de Tarragona i Reus. El mateix dia, María Teresa 
Fernández de la Vega reiterava la negativa al transvasament però també afirmava que el govern estatal no 
deixaria Barcelona sense aigua. 

La Generalitat té lligat com evitar els talls a curt termini, però no, si continua sense ploure, per a la tardor. El 
govern manté que no hi ha temps per a altres accions que no siguin el transvasament del Segre però també és 
cert que des del novembre, i coneixent l'oposició frontal de l'Estat a transvasar un afluent de l'Ebre, es podria 
haver començat a treballar en una altra direcció. 

 

 NOTÍCIES RELACIONADES 

> La PDE, del divorci a la reconciliació  
 

> ERC crea una comissió per seguir la «crisi de l'aigua»  
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Barcelona  

El govern insisteix que prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir l'aigua de 
boca  
Actualitzat a les 19:40 h   01/04/2008 

El govern català intenta esmorteir les desavinences internes sobre el possible 
transvasament del Segre a la conca del Llobregat. El conseller de Política Territorial, 
Joaquim Nadal, ha dit, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'executiu, 
que el govern preferiria no haver de dur a terme aquest transvasament, però que, si no li 
queda més remei, ho farà. Nadal ha considerat "secundari" el debat sobre si el projecte és 
un transvasament o no. A més, ha esquivat les preguntes relacionades amb la negativa del 
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govern espanyol de traspassar aigua del Segre i ha obert la porta, a mitjà i llarg termini, a un 
hipotètic transvasament del Roine, com demana CiU. 

El govern català no descarta qualsevol mesura per aconseguir el que assegura que és el 
seu principal objectiu: garantir l'aigua de boca. I, a mitjà i llarg termini, no tanca la porta a 
res, fins i tot, al transvasament del Roine . En la roda de premsa posterior a la reunió de 
l'executiu, el conseller Joaquim Nadal s'ha mostrat menys bel·ligerant al transvasament del 
Roine que proposa CiU. Ara com ara, ha dit, ni en el futur més immediat, no és una solució 
a la sequera, però Nadal entén que, tot i el caràcter antitransvasista del tripartit, no es pot 
descartar més endavant. 
 
"El govern dóna ara prioritat absoluta a les solucions que siguin aplicables d'ara fins al mes 
d'abril, i totes les altres han de ser objecte d'una anàlisi més profunda, per la qual cosa no hi 
ha cap solució que es pugui descartar a mitjà o llarg termini".  
 
De moment, el govern català continuarà amb les obres per poder fer un transvasament 
puntual Segre-Llobregat. Malgrat la negativa del govern espanyol, les obres es poden iniciar 
a final de mes per tenir-ho a punt, si fa falta aigua la tardor que ve. Nadal ha subratllat que 
aquesta és "l'ultimíssima solució" que s'estudia per garantir l'aigua de boca a tots els 
ciutadans, "visquin on visquin".  
 
Malgrat la insistència dels periodistes, el conseller ha evitat contestar les preguntes sobre 
l'oposició del govern espanyol en funcions a la captació del Segre. Això sí, s'ha mostrat 
convençut que "més enllà d'algunes manifestacions públiques" la Generalitat trobarà, dins i 
fora de Catalunya, "la màxima col·laboració institucional" per aconseguir l'objectiu de 
garantir l'aigua de boca a tothom. A diferència del que passa habitualment, Nadal s'ha negat 
a fer declaracions en castellà sobre aquest afer. 
 
Nadal manté que és una captació, Tura admet que és un transvasament 
 
Respecte del nom que ha de tenir el projecte, que ell mateix va batejar com una "captació 
temporal d'aigua", el conseller ha afirmat que les "qüestions semàntiques i que giren al 
voltant de la casuística" són "secundàries". Dit això, s'ha preguntat: "Passar aigua d'un got 
a un altre és un transvasament, sí o no ?".  
 
Al marge de les interpretacions, Nadal ha continuat defensant que el projecte no és un 
transvasament, sinó una captació, perquè té "caràcter temporal" i això "contrasta amb el 
caràcter fix i permanent de l'únic transvasament que avui en dia existeix a Catalunya, que 
és del Ter al Llobregat".  
 
Les declaracions de Nadal han tingut lloc després que, per primera vegada, un membre del 
govern hagi admès que la proposta és un transvasament. En declaracions a Catalunya 
Ràdio, la consellera de Justícia, Montserrat Tura , ha admès que el projecte és un 
transvasament. Tura s'ha remès a l'Institut d'Estudis Catalans "que va resoldre això i ens 
va dir que qualsevol pas d'aigua d'un riu a un altre se li diu transvasament i que no calia 
buscar altres eufemismes". 

 Els embassaments catalans rebaixen les reserves al 19,6%, la meitat que l'any passat   

 Lleida trasllada a Baltasar un no rotund al transvasament del Segre  La Moncloa i CiU esfumen les esperances de 

Baltasar d'impulsar el transvasament   

 La sequera no deixa pasturar les ovelles   

  mida del text imprimir notícia  enviar a un amic Comparteix:  (Què és això?) 

ajornat quinze dies l'aplicació de la fase 
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 EDITORIAL 

> El conseller de Medi Ambient 
s'empantanega  
 
 
 
La sequera ha abocat Catalunya a una situació 
preocupant. Especialment, la zona metropolitana, que 
necessita mesures urgents per poder garantir el 
subministrament al conjunt dels habitants de la zona 
més densament habitada del país. Però, més enllà del 
necessari debat i de les mesures que se'n puguin 
derivar, sembla evident que una possibilitat tan 
delicada com seria un hipotètic transvasament d'aigua 
del riu Segre a la conca del Llobregat no es pot 
gestionar d'una manera tan nefasta com ha fet fins ara 
el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. 

L'actuació del conseller ecosocialista en les últimes 
setmanes ha estat un autèntic cúmul de despropòsits 
que no només amenacen la seva credibilitat, sinó que 
obren velles ferides que convindria mantenir tancades. 
Baltasar va negar, d'entrada, que s'hagués plantejat el 
transvasament, i després va optar per eufemismes que 
li van valer fortes crítiques i fins i tot la desautorització 
de l'Institut d'Estudis Catalans. Entre d'altres, 
Baltasar també va facilitar dades poc clares sobre el 
cost d'una intervenció que desconeixien altres 
membres del govern de la Generalitat i destacats 
integrants del seu mateix partit, com ara els 
responsables de les agrupacions d'ICV als territoris 
afectats i l'eurodiputat Raül Romeva. Un comentari a 
part mereix el fet que el conseller de Medi Ambient 
hagi encès el debat sobre el transvasament sense 
haver consultat el govern de l'Estat, que és el que hi té 
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l'última paraula. I amb aquesta posada en escena, no 
resulta gaire difícil entendre la reacció de l'executiu 
estatal, que s'ha mostrat clarament en contra de la 
proposta. 

El conseller Francesc Baltasar hauria de mesurar una 
mica més les seves actuacions. En cas contrari, pot 
arribar a convertir en pràcticament impossible la gestió 
d'una qüestió que per si mateixa ja és prou complicada 
de resoldre. 

 
 
> El primer moviment de Rajoy  
 
 
 
Mariano Rajoy ha mantingut fins a l'últim moment en 
secret la decisió sobre la persona que substituirà 
Eduardo Zaplana com a portaveu del PP al Congrés. Al 
final l'escollida ha estat Soraya Sáenz de Santamaría. 
Rajoy ha apostat, doncs, pel relleu generacional, i ara 
s'haurà de veure si és un retoc purament puntual o si 
els canvis van més enllà. La solució se sabrà el mes de 
juny en el congrés del partit a València. Celebrar-ho 
allà és un gest de Rajoy de cara a Francisco Camps, 
triomfador de la batalla valenciana tant amb el PSOE 
com amb el sector zaplanista. Per contra, al Senat, 
Rajoy ha optat per deixar-hi Pío García Escudero, que 
és qui va negociar els debats cara a cara televisius amb 
Rodríguez Zapatero i que ha fet la feina amb duresa, 
però sense els estirabots de Zaplana. La renovació ha 
començat amb el dubte de si hi haurà neteja a fons o 

simplement passaran el drap de la pols.  
 
> L'exemple d'Escamilla  
 
 
 
Salvador Escamilla, cantant, actor i, sobretot, 
radiofonista que va fer possible que la Nova Cançó fos 
el que va ser, va morir diumenge als 77 anys. Ahir, a la 
capella ardent emplaçada al Palau Marc de Barcelona, 
companys de professió, cantants i polítics van coincidir 
a subratllar la dedicació d'Escamilla a la música del país 
en uns temps en què per a molts era encara 
inimaginable la figura d'algú capaç de donar veu a 
cantants que, amb el temps, esdevindrien referents 
totals de la música i la cultura catalanes: Raimon, 
Llach, Bonet, Pi de la Serra, Sisa... 

En uns moments en què tantes emissores de ràdio i 
mitjans de comunicació en general continuen 
menyspreant sistemàticament la música en català, el 
d'Escamilla hauria de servir d'exemple per fer entendre 
que, sense professionals fent la feina que ell va 
començar dècades enrere, la música del país difícilment 
viurà amb normalitat. 

 
 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb . 
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Baltasar exige al Gobierno ofrecer una 
postura oficial y clara sobre el trasvase 
de agua al Llobregat

XIANA SICCARDI  
 
BARCELONA.- La guerra del agua continúa con un pulso entre Gobierno y 
Generalitat en el que nadie está dispuesto a perder ni un ápice de su 
posición. Si el viernes fuentes del Gobierno mostraron un rechazo frontal a 
la posibilidad de trasvasar agua del río Segre al Llobregat para paliar la 
sequía, y al día siguiente el titular de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación, Joan Saura, acusaba al Ejecutivo de «deslealtad» por no 
apoyar un proyecto aprovechando la cercanía del color político, ayer le 
tocó el turno al conseller de Medi Ambient. Francesc Baltasar reclamó al 
Ejecutivo que salga de su «ambigüedad» sobre este proyecto, culpándole, 
además, de haber generado «interpretaciones erróneas». Es por ello que 
le exigió «un posicionamiento oficial», aunque dejó claro, en cambio, que 
en Cataluña «por supuesto el proyecto sigue adelante». 

Su posición es clara: asegura que la vicepresidenta del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega nunca se ha referido al trasvase del Segre. 
Dijo que el pasado viernes se refirió «al río Ebro» y que, de negarse al 
primero, su planteamiento no es «razonable, claro y estable». No 
obstante, reconoció que la vicepresidenta «puede no ver con buenos ojos» 
la posibilidad de «aportación temporal» de agua del Segre al Llobregat; 
una propuesta que tanto ella como la ministra Cristina Narbona «conocen 
desde hace meses».  

El conflicto en esta ocasión es, también, etimológico. Baltasar afirmó que 
el término trasvase es «tópico» y «enmascara la realidad».El proyecto del 
Govern implica, según sus palabras, «aportaciones puntuales, 
determinadas y precisas». Probablemente por este motivo rehusó 
contestar a un periodista que ayer le preguntó por el matiz apuntado 
desde el Institut d'Estudis Catalans al respecto, desde donde se le 
corrigió su expresión «captación provisional» de agua ya que, según los 
expertos, el traslado de agua de un río a otro se llama trasvase. Sea 
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trasvase o «captación provisional» o «aportación puntual», su entrada en 
funcionamiento «permitiría pasar el otoño y el invierno del año que 
viene», dijo el conseller, ya que desde la primavera está previsto el 
funcionamiento de la desalinizadora del Llobregat. «Si no se hubiera hecho 
nada, los pantanos estarían al 10% de su capacidad», subrayó.  
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Baltasar exigeix a l'Estat una posició «clara i oficial» sobre el pla del Segre 
 
El govern fa pinya amb el conseller, que diu que va informar el Ministeri de Medi Ambient del projecte fa mesos  
 
IVAN VILA . Barcelona  
Al conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, no li va quedar prou clar el rebuig expressat divendres pel 
govern estatal al transvasament puntual del Segre. Les mateixes declaracions de la vicepresidenta espanyola en 
funcions, María Teresa Fernández de la Vega, que el conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, va titllar 
d'«irresponsables», són per Baltasar «ambigües» i poc raonades. Per això, el titular de Medi Ambient va reclamar ahir a 
l'Estat que anunciï de manera «clara i oficial» la seva posició respecte al pla, del qual, segons Baltasar, l'executiu 
espanyol va ser informat fa mesos. El projecte de Baltasar té ara un suport sense fissures del tripartit, que ha fet pinya 
disciplinadament a petició del president de la Generalitat, José Montilla.  
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Baltasar va deixar el paper de policia dolent a Saura i ahir va optar per fer l'orni. Va 
admetre que del que va dir la vicepresidenta «es podria deduir que [al govern 
espanyol] no veuen amb bons ulls» el pla del Segre, però també va insistir que De 
la Vega no va parlar en cap moment del Segre, sinó de l'Ebre, tot i que la 
vicepresidenta va remarcar divendres, per si algú encara tenia algun dubte sobre el 
sentit de les seves paraules, que «Segre és Ebre». 

Podria haver-hi afegit, Baltasar, tot i que no ho va fer, que no s'havia sentit al�ludit 
perquè De la Vega va parlar de «transvasaments insostenibles» i ell no vol fer cap 
transvasament. Ho podria haver dit perquè ahir el conseller va mantenir-se ferm en 
les seves conviccions lingüístiques i va insistir a qualificar el seu pla de «captació 
puntual». Quan un periodista li va recordar que fins i tot l'Institut d'Estudis 
Catalans ha dit que l'única paraula adequada per definir el projecte és 
transvasament , el conseller va declinar de fer cap més comentari i va posar fi a la compareixença. 

Però abans, Baltasar va instar l'executiu estatal a deixar clara la seva posició «real» i «oficial» envers la proposta 
de la Generalitat, proposta que, segons Baltasar, la ministra de Medi Ambient i les autoritats competents en 
matèria d'aigua coneixien i estudiaven des de feia «moltes setmanes i mesos», una afirmació que contradiu 
Narbona. La ministra havia explicat que no ha rebut cap petició oficial de transvasament, i que va tenir notícia de 
les intencions de la Generalitat en una conversa informal dimarts passat. Sigui com vulgui, i mentre no hi hagi un 
«no» rotund de l'Estat, el conseller, i el govern en ple, estan decidits que el projecte, com la resta de mesures 
engegades per garantir aigua potable fins que el 2009 entri en servei la dessalinitzadora del Llobregat, continuï 
endavant. 

Baltasar, més qüestionat aquests dies que mai, va agrair el suport tant a Saura com a Montilla, que s'ha mostrat 
categòric en la defensa del pla per captar aigua del Segre. «No ens han de tremolar les cames, i si cal agafarem 
aigua d'on n'hi hagi. Aquest partit no pot permetre que cinc milions de catalans quedin sense aigua per beure», 
havia dit Montilla en el consell nacional del PSC celebrat dissabte. Era un missatge al govern estatal i una crida a 
fer pinya. I ja ha donat fruits. El conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, que fins ara s'havia mostrat escèptic amb 
el transvasament, va dir ahir que el govern «té l'obligació» de fer el que calgui perquè «no es pot deixar sense 
aigua més del 70 per cent de la població». També ERC es va alinear ahir amb el president Montilla i Baltasar, i ho 
va fer mitjançant un altre lleidatà, el conseller de Governació, Jordi Ausàs, que va considerar que el transvasament 
«no és el més desitjable, però ara ha de fer-se per no deixar desproveïda una part molt important de Catalunya». 

Baltasar es reunirà avui amb els convergents Ramon Espadaler i Oriol Pujol per debatre sobre la crisi. Espadaler va 
dir, en declaracions a RAC-1, que assistirà a la reunió «per responsabilitat», però va reclamar al PSC que, si 
subscriu les paraules de Saura, els 25 diputats que té al Congrés siguin conseqüents i «s'activin per parar els 
peus» a De la Vega. 

Baltasar va ser ahir a la Festa de l'Aigua, que arribava a la desena edició i que se celebrava al passeig de Lluís 
Companys de Barcelona, convertit per a l'ocasió en un parc temàtic per conscienciar la canalla de la importància de 
no malbaratar un recurs tan bàsic i tan escàs en moltes zones del planeta. A la vela de l'Agència Catalana de 
l'Aigua, un grup d'animació animava els nens a demanar aigua a ens sobrenaturals. «Oh, vent del nord, fes que 

 
 
+ Festa de l'Aigua.  Foto: 

JUANMA RAMOS 
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plogui, fes que plogui!», clamaven tots a l'una. 

 NOTÍCIES RELACIONADES 

> El PP denuncia un doble tractament en política hídrica  
 

> El pantà de Mequinensa puja en pocs dies l'equivalent a tres minitransvasaments  
 

> La postura de l'Aragó  
 

> Baltasar no es creu el «no» de De la Vega al pla del Segre  
 

> El pantà de Mequinensa guanya més de 350 hm³ i un 20% en pocs dies  
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- Vocabulario tripartito. CiU ha encontrado una mina en el léxico que utiliza el Gobierno 

catalán. Su portavoz parlamentario, Oriol Pujol Ferrusola, ha ofrecido esta semana una 

lista de equivalencias: lo que antes eran "barracones" son ahora "aulas prefabricadas". 

El que otrora se llamara "cuarto cinturón" debe llamarse en adelante "ronda del Vallès". 

Ya no hay "familia", sino "unidades de cohabitación" y la más jugosa: un "trasvase" se 

ha convertido en "aportación temporal de agua". 

- El nombre de las cosas. ¿Es un trasvase el del 

Segre, negado primero y asumido después por 

Francesc Baltasar, consejero de Medio Ambiente?

Baltasar conminó a los periodistas a no utilizar 

esa palabras -"no lo permitiré", llegó a decir- y, visto que la amenaza no surtía efecto, les 

pidió que inventaran otra. El Institut d'Estudis Catalans salió a la palestra para 

recordar al consejero que lo del Segre se llama y se llamará "trasvase". 

- Pregúntale a Alicia. La política lingüística del tripartito recuerda la situación que 

reproduce Lewis Carroll en Alicia en el país de las Maravillas. Alicia se encuentra con 

un personaje llamado Humpty Dumpty y cruzan este diálogo actualísimo: "Cuando yo 

uso una palabra -dijo Humpty Dumpty- esa palabra significa lo que yo quiero que 

signifique". "La cuestión es -dijo Alicia- si se puede hacer que las palabras signifiquen 

cosas distintas". "La cuestión -replicó Humpty Dumpty- es saber quién manda. Eso es 

todo". 

- Noticias de la naturaleza. Francisco Gil Hellín es arzobispo de Burgos y tiene opinión 

sobre la Ley del Aborto. Es, afirma con la rotundidad del propietario de la verdad más 

verdadera, "contraria al sentido común y a la ley natural". Ahora sólo le queda explicar 

qué es el sentido común y qué es la ley natural. Por menos puede recibir el Nobel. 

- Varas de medir. Josep Huguet, consejero de Innovación y dirigente de ERC afín a 

Josep Puigcercós, cree que está muy mal que Josep Lluís Carod hable en público de sus 

proyectos de futuro, en vez de hacerlo en el seno del partido. No le pareció mal que 

Puigcercós abandonara el Gobierno catalán y sólo luego lo comunicara a ERC. 
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Al calificar de "emergencia nacional" la sequía que padece el área de Barcelona, lanzaba un 
anzuelo el ecocomunista Francesc Baltasar, responsable catalán de Medio Ambiente. 
Dejemos de lado lo discutible de la condición nacional de la emergencia, entre otras cosas 
porque cuando ésta concurre no hay tiempo para debates. 

 

Demagogia del agua  

Los trasvases son malos, salvo que sean 
buenos 

Dado que la propaganda antipepera estigmatizó el franco y descriptivo 
nombre, lo del Segre no puede ser un "trasvase", aunque lo sea. Así, el 
conseller manifestó públicamente su esperanza de que se hallara en el futuro 
un nombre alternativo.   
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Las mejores ofertas 
de Dell. 

 
PVP:  9,00 €  

Cargador De 
Mechero 
Atrapa esta increíble 
promoción. 

¡Esa es exactamente la cuestión! Al unir tal sustantivo con tal adjetivo se desencadenan 
sinergias dramáticas y se suspende el juicio. Si se tratara de nuda emergencia, sin 
nacionalidad, también habría que darse prisa, claro está, pero nada impediría que mientras 
se allegan los hectolitros necesarios, los arremangados catalanes diéramos en comentar 
algunas cosas. Como por ejemplo: 

– ¿No decíamos que los trasvases ni en pintura? 
– Pues sí, fíjate qué cosas. Eran malos malísimos por definición. 
– Un estropicio ecológico, una usurpación. 
– Una intromisión en los cursos que la madre Naturaleza ha tenido a bien establecer para 
las aguas dulces. 
– ¿Entonces? 
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Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net .  

  
 

no va a desdecirse de tanta mentira como propaló. Y si los barceloneses nos quedamos sin 
agua, allá nos las compongamos. Saura ha respondido acusando al Gobierno español de 
traición. Tiene razón, pero debería incluir al tripartito del que forma parte. Ambos 
gobiernos han traicionado a la verdad y a la ciudadanía. Qué sed. 
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29/3/2008   LA CRISI HÍDRICA 

L ' IEC corregeix el conseller i l ' insta a parlar de 
transvasament 

EL PERIÓDICO 

Sembla que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, 
no es podrà vantar en el futur d ' haver inventat una nova 
paraula. Davant les desconcertants declaracions de dijous, en 
què va anticipar que els periodistes s ' haurien de treure del 
barret de copa un terme per definir la "captació provisional" d ' 
aigua del Segre, el president de la Secció Filològica de l ' 
Institut d ' Estudis Catalans (IEC), Joan Martí i Castell, va 

explicar ahir, en una entrevista a Rac1, que no hi ha cap altra paraula que "transvasament" per 
definir el projecte que intenta posar en marxa el responsable de la Generalitat. 
No per ser una mesura "desmuntable" i "reutilitzable", i no per durar un màxim de vuit mesos, 
deixa de ser un transvasament, tal com pretenia Baltasar, que dijous va defensar la seva 
postura amb l ' argument que "els diccionaris van per darrere de la imaginació". Martí i Castell, 
especialista en His- tòria de la Llengua i Sociolingüística, no s ' ha mossegat la llengua: "El que 
pot passar és que políticament no li agradi utilitzar transvasament perquè hi ha algun 
compromís que fa que sigui millor que es parli de captació o una altra cosa, però la llengua no 
té per què estar al servei de la política". 
 

   votar  enviar  imprimir  

El Govern atura el transvasament 
del Segre i descol.loca Medi 
Ambient  

Tarragona i Reus diuen ' sí '  
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qüestionen la gestió de Baltasar  

MÉS  I N FO RMAC I Ó

   votar  enviar  imprimir  

PARTICIPACIÓ 
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29/3/2008   LA CRISIS HÍDRICA 

El Institut d ' Estudis Catalans corrige al ' conseller ' y 
le insta a hablar de trasvase 

EL PERIÓDICO 

Parece que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, no 
podrá ufanarse en el futuro de haber inventado una nueva 
palabra. Ante sus desconcertantes declaraciones del jueves, en 
las que anticipó que los periodistas tendrían que sacarse un 
término de la chistera para definir la "captación provisional" de 
agua del río Segre, el presidente de la Sección Filológica del 

Institut d ' Estudis Catalans (IEC), Joan Martí i Castell, explicó ayer, en una entrevista 
concedida a Rac1, que no existe otra palabra que "trasvase" para definir el proyecto que intenta 
poner en marcha el responsable del Govern . 
No por ser una medida "desmontable" y "reutilizable", y no por durar un máximo de ocho 
meses, deja de ser un trasvase, como pretendía Baltasar, que el jueves defendió su postura con 
el argumento de que "los diccionarios van por detrás de la imaginación". Martí i Castell, 
especialista en Historia de la Lengua y Sociolingüística, no se ha mordido la lengua: "Lo que 
puede pasar es que políticamente no le guste utilizar trasvase porque hay algún compromiso 
que hace que sea mejor que se hable de captación u otra cosa, pero la lengua no tiene por qué 
estar al servicio de la política". 
 

   votar  enviar  imprimir  

El Gobierno aborta el trasvase del 
Segre y descoloca a Medi Ambient  

Tarragona y Reus dicen ' Sí '  

Esquerra y dirigentes de Iniciativa 
cuestionan la gestión de Baltasar  
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Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 
ENLACES PATROCINADOS

/ SOCIEDAD
PORTADA OPINIÓN INTERNACIONAL POLÍTICA SOCIEDAD CATALUNYA ECONOMÍA TECNOLOGÍA

Portada > Sociedad 

Identificarse

Pàgina 1 de 3El <b class='color0'>Institut d'Estudis Catalans</b> corrige al 'conseller' y le insta a...

31/03/2008http://clientes.imente.com/bin/vcache.cgi?clau=12067592311036751486&plt=17uJxc...



29/03/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 11.623 Exemplars
Difusió: 8.085 Exemplars

Pàgina: 4
Secció: CATALUNYA     Document: 1/1    Cód: 18885950



29/03/08LA MAÑANA DIARIO DE PONENT
LLEIDA

Premsa: Diaria
Tirada: 7.287 Exemplars
Difusió: 5.515 Exemplars

Pàgina: 2
Secció: ALTRES    Document: 1/1    Cód: 18892675



29/03/08LA MAÑANA DIARIO DE PONENT
LLEIDA

Premsa: Diaria
Tirada: 7.287 Exemplars
Difusió: 5.515 Exemplars

Pàgina: 4
Secció: POLÍTICA NACIONAL    Document: 1/1    Cód: 18892704



29/03/08SEGRE (ED. CATALA)
LLEIDA

Prensa: Diaria
Tirada: 8.677 Ejemplares
Difusión: 6.560 Ejemplares

Página: 64
Sección: CONTRAPORTADA    Documento: 1/1    Cód: 18885712



29/03/08ABC (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Premsa: Diaria
Tirada: 13.640 Exemplars
Difusió: 7.907 Exemplars

Pàgina: 43
Secció: CATALUNYA     Document: 1/1    Cód: 18885896



29/03/08EL MUNDO S.XXI  (NACIONAL)
MADRID

Premsa: Diaria
Tirada: 434.161 Exemplars
Difusió: 330.634 Exemplars

Pàgina: 18
Secció: POLÍTICA NACIONAL    Document: 1/1    Cód: 18884615



Esta es la versión caché conservada por  iMente de http://www.el-
mundo.es/diario/espana/2356298.html. 
La caché de iMente es la instantánea de esta página que nuestro agente inteligente capturó cuando 
exploramos la Web de forma automática. 
Es posible que esta página haya cambiado desde entonces. Pulse aquí para ver la página actual. 
 

Se han resaltado las palabras clave:  institut destudis catalans 

 
Sábado, 29 de marzo de 2008. Año: XVIII. Numero: 6676.

ÚLTIMAS NOTICIAS TU CORREO SUPLEMENTOS SERVICIOS MULTIMEDIA CHARLAS TIENDA

Primera 

Opinión 

España 

Mundo 

Economía 

Motor 

Deportes 

Cultura 

Toros 

Comunicación 

Última 

Índice del día 

Búsqueda 
 Edición local 

M2 

Catalunya 

Baleares 
 Servicios 

Traductor 

Televisión 
Resumen  

 de prensa 

Hemeroteca 
Titulares 

 por correo 
 Suplementos

Magazine 

Crónica 

El Cultural 

Su Vivienda 
Nueva Economía 

Motor 

Nadie parece culpable cuando todos se equivocan (William Shakespeare)

 ESPAÑA

La Generalitat proclama que la grave 
sequía causa una 'emergencia 
nacional'
A partir del lunes, en el área de Barcelona multarán por llenar piscinas, 
regar jardines o lavar el coche

DANIEL G. SASTRE  
 
BARCELONA.- La Generalitat catalana ha calificado de «emergencia 
nacional» la grave sequía que padece esa comunidad. La palabra trasvase, 
maldita pero inevitable, ha provocado el enfrentamiento con el Gobierno, 
que debe autorizar la «captación puntual» de agua del Segre para 
abastecer el área de Barcelona. 

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya dijo ayer que no 
piensa hacerlo. Pero el Ejecutivo catalán también se ha buscado 
problemas con los agricultores, con los ecologistas y hasta con la sección 
filológica del Institut d'Estudis Catalans, que ayer confirmó que, 
diccionario en mano, lo que se quiere hacer con el Segre es sin duda un 
trasvase.  

Consciente de que su oposición al trasvase del Ebro que propuso el PP 
sigue en la memoria de los votantes, el PSOE no quiere oír hablar de la 
propuesta catalana. El Segre es afluente del Ebro, así que De la Vega 
mostró la clara hostilidad del Gobierno a la idea de la Generalitat cuando 
dijo que «ni hay ni habrá trasvase» desde ese río.  

El pánico a que la consigna antitrasvase Lo riu és vida vuelva a resonar en 
las calles de pueblos y ciudades de Cataluña, esta vez contra los 
socialistas, ha puesto muy nerviosos a los consejeros de la Generalitat. En 
especial al de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que acumula 
actuaciones cuestionables desde que la sequía se convirtió en noticia. Fue 
Baltasar quien ayer habló de «emergencia nacional».  

El consejero intentó primero esquivar en sus comparecencias hablar sobre 
el transporte de agua entre el Segre y el Llobregat que la Generalitat 
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 frecuentes 

llevará a cabo en otoño si persisten los problemas de abastecimiento. 
Cuando unas estacas aparecidas en Lérida delataron las intenciones del 
tripartito, Baltasar se negó a hablar de «trasvase» y prefirió «captación 
puntual». Ayer siguió adentrándose en el berenjenal cuando propuso una 
«cumbre» entre el presidente catalán y Artur Mas sin consultar a José 
Montilla, que le desautorizó horas después.  

Al final la reunión se celebrará, pero ni Montilla ni Mas tomarán parte en 
ella. El presidente catalán dispuso que sea el propio Baltasar, por parte de 
la Generalitat, quien acuda, y CiU enviará a su portavoz parlamentario, 
Oriol Pujol, y al diputado Ramon Espadaler.  

El área metropolitana de Barcelona también prepara medidas para 
apuntalar el trasvase. La Entidad de Medio Ambiente, que agrupa a 33 
municipios de la provincia de Barcelona, anunció que multará con hasta 
3.000 euros el despilfarro de agua, por ejemplo para llenar una piscina de 
más de 300 metros cuadrados. El uso de agua potable para lavar el coche 
se sancionará con 30 euros, y el riego de jardines se castigará con entre 
50 y 1.500.  

Mientras Montilla aseguraba que con el trasvase la Generalitat sólo quiere 
cubrirse las espaldas por si se produce «el peor de los escenarios», el 
principal sindicato de agricultores catalanes, Unió de Pagesos, ya ha 
anunciado que se plantea movilizaciones, y también las plataformas que 
se crearon contra el Plan Hidrológico Nacional del PP. La Federación de 
Ecologistas de Cataluña advirtió ayer de que, si el trasvase se lleva a 
cabo, denunciará a la Generalitat ante la Fiscalía de Medio Ambiente.  
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El govern de l'Estat desautoritza el transvasament del Segre a Barcelona 
 
La Generalitat Valenciana aprofita l'última riuada de l'Ebre per tornar a reclamar els «excedents que llança al mar»  
 
GUSTAU MORENO AGÈNCIES . Tortosa  
El govern de l'Estat va tancar ahir l'aixeta del Segre i de l'Ebre per a l'àrea metropolitana de Barcelona. La vicepresidenta 
del govern en funcions, Maria Teresa Fernández de la Vega, va refermar que plantejar un transvasament seria 
«insostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental», i va deixar clar que «l'Ebre és Segre». La ministra 
feia les declaracions poc després que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, digués que Catalunya es troba en 
una situació d'«emergència nacional» per la sequera, i de reiterar que el projecte del govern català no és un 
transvasament, sinó una «captació d'aigua puntual i extraordinària». Però la Generalitat Valenciana va aprofitar aquest 
context per tornar a reclamar l'arribada dels «excedents» de l'Ebre.  
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Segons De la Vega, el govern de l'Estat no ha variat la seua posició respecte als 
transvasaments, tot i que no s'hi oposa amb caràcter general. L'executiu és partidari 
de fer una política «diversificada» de l'aigua, que implica la potenciació de les 
plantes dessalinitzadores, l'ús de les aigües subterrànies, la millora i modernització 
dels regadius, i l'ús dels drets dels regants per garantir aigua per a l'abastiment 
humà. Però el compromís del govern estatal de no tocar l'Ebre no ha canviat, 
segons la ministra, que va remarcar que «l'Ebre és Segre». A més, la vicepresidenta 
va advertir que la política hidrològica a Catalunya serà la mateixa que a la resta de 
l'Estat, basada en «els instruments que ja s'estan utilitzant». De fet, De la Vega va 
fer aquestes declaracions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que 
ahir sí que va autoritzar una inversió de 12 milions d'euros a la dessalinitzadora de 
Carboneras, la planta d'Almeria des d'on es podria transportar aigua a Barcelona. 
Poques hores abans, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va aprofitar 
una visita a Tarragona i Reus per remarcar que el projecte de la Generalitat per 
injectar aigua del Segre al riu Llobregat no és un transvasament, sinó una captació 
puntual i temporal. Aquest és el discurs amb què el govern ha intentat fer pedagogia durant l'última setmana de la 
bondat dels seus plans, tot i que ha topat amb la incomprensió de bona part de la societat civil de les Terres de 
l'Ebre i de les comarques de Lleida. Fins i tot el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, 
Joan Martí i Castell, va dir ahir que no hi ha una altra paraula més que transvasament per definir la captació que el 
govern vol fer al Segre. 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ja prepara un calendari de mobilitzacions, que donarà a conèixer 
dimarts, i ha acusat el tripartit de fer tot el contrari d'allò que deia quan el PSC, ERC i ICV estaven a l'oposició. 
D'altra banda, la Federació de Regants de la Conca de l'Ebre va consensuar un document en què també s'oposa a 
qualsevol extracció de la conca. De fet, rebutja expressament la possible captació des del Segre. A més, alerta que 
els efectes de la sequera es podrien notar especialment al Delta, ja que la collita d'arròs perilla si no es pot 
garantir el cabal ecològic. En la mateixa línia, el govern de CiU a l'Ajuntament d'Amposta sotmetrà dilluns a votació 
una moció per reclamar més transparència en la gestió dels recursos hídrics, i per rebutjar la venda d'aigua de 
Tarragona i el possible transvasament del Segre. 

 

 
 
+ La vicepresidenta del govern en 
funcions, Maria Teresa Fernández 
de la Vega, abans d'iniciar la 

compareixença d'ahir.  Foto: EFE 

 NOTÍCIES RELACIONADES 

> L'informe xifra el cost en 45 milions, el doble de l'anunciat per Baltasar  
 

> Una entitat ecologista portarà el govern a la fiscalia de Medi Ambient  
 

> Rambla: «Montilla demana l'aigua que sobra»  
 

> El conseller Llena diu que encara li «costa de creure's» el transvasament  
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PER LA PARAULA 'TRANSVASAMENT' 

"Vostè s'equivoca, amb tots els respectes, 
conseller" 
 
El president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, 
Joan Martí i Castell, ha respost al conseller de Medi Ambient Francesc 
Baltasar, en declaracions al programa Versió RAC1, i ha assegurat que 
"no hi ha cap altra paraula diferent de transvasament, per definir el que 
es vol fer amb l'aigua del Segre". Martí ha dit a Castells que "vostè 
s'equivoca, amb tots els respectes, honorable conseller. Nosaltres no 
hem de buscar una paraula nova en aquest cas concret, perquè ja 
existeix una paraula. Per tant, no ens demani que la canviem". En 
aquest sentit, Martí ha assegurat que "ara, el que pot passar és que 
políticament no li agradi que s'hagi d'utilitzar transvasament, perquè hi ha 
algun compromís que fa que sigui millor que es parli de captació o que es 
parli de no sé quina altra cosa. La llengua no té perquè estar al servei de la 
política en aquest sentit" ha reafirmat Joan Martí. 
 
El dirigent de l'Institut d'Estudis Catalans també ha remarcat que "amb tots els respectes cap als 
periodistes, si a algú ha de demanar que s'estableixi una paraula nova per algun concepte, a qui ho ha 
de demanar és a l'acadèmia de la llengua". Joan Martí ha respòs al conseller Baltasar-respecte les 
declaracions en les que assegurava que les acadèmies de la llengua van retardades respecte a la 
imaginació-, i li ha dit que "emparar-se en judicis que són gratuïts i generalitzar-los com ha fet el 
conseller, dient que les acadèmies van darrere la imaginació, i que és un dèficit de l'acadèmia de la 
llengua catalana, això em sembla que no és correcte, que no és just, i que no ho hauria de fer". 

Multimèdia 

 

Escoltar declaracions a RAC1  

 

Martí i Castell, amb el 
president de l'IEC 
Salvador Giner, en una 
imatge d'arxiu

114 lectures  3 comentaris  
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28 Març de 2008 

L ’ Institut d ’ Estudis Catalans assegura que el que es vol fer al Segre és un 
transvasament 

JOAN MARTÍ i CASTELL, president de la Secció Filològica de lInstitut dEstudis Catalans, ha 
respost al conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar, en declaracions al programa Versió RAC1, i 
ha assegurat que NO hi ha cap altra paraula, diferent de transvasament, per definir el que es vol fer 
amb laigua del Segre: 

- El que se li hauria de contestar al conseller és perdoni, però vostè sequivoca, amb tots els respectes, 
honorable conseller. Nosaltres no hem de buscar una paraula nova en aquest cas concret, perquè ja 
existeix una paraula. Per tant, no ens demani que la canviem. Ara, el que pot passar és que 
políticament no li agradi que shagi dutilitzar transvasament, perquè hi ha algun compromís que fa 
que sigui millor que es parli de captació o que es parli de no sé quina altra cosa. La llengua no té 
perquè estar al servei de la política en aquest sentit. 

Sobre les declaracions de Baltasar demanant als periodistes que utilitzessin una nova paraula per 
definir aquesta captació daigua, Martí ha dit: 
- Amb tots els respectes cap als periodistes, si a algú ha de demanar que sestableixi una paraula nova 
per algun concepte, a qui ho ha de demanar és a lacadèmia de la llengua. 

Martí ha respost també a les paraules del conseller assegurant que les acadèmies de la llengua van 
retardades respecte a la imaginació: 
- Emparar-se en judicis que són gratuïts i generalitzar-los com ha fet el conseller, dient que les 
acadèmies van darrere la imaginació, i que és un dèficit de lacadèmia de la llengua catalana, això em 
sembla que no és correcte, que no és just, i que no ho hauria de fer.  

Escolta l ’ àudio  
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