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El conseller Calvet anuncia al Priorat que el 
Govern aprovarà un decret perquè l’ACA pugui 
actuar a les lleres de la conca de l’Ebre 
 
 

 El conseller de Territori i Sostenibilitat es reuneix amb alcaldes i 
alcaldesses del Priorat per analitzar els efectes dels aiguats de finals 
d’octubre i les inversions per a recuperar el sistema hidràulic  

 

 
 

El conseller Calvet, en la reunió amb representants municipals del Priorat 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s’ha reunit avui a Falset amb 
alcaldes i alcaldesses de la comarca del Priorat, que forma part de la conca de l’Ebre 
i del Xúquer, per analitzar els efectes dels aiguats de finals d’octubre, així com les 
inversions per a recuperar el sistema hidràulic. En aquest sentit, el conseller ha 
valorat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) “ha actuat d’urgència en les lleres 
de les conques internes i també per recuperar l’abastament i el sanejament”, 
alhora que, en el cas de les lleres que no depenen de l’ACA, “hem fet una 
valoració de danys que hem posat a disposició de la Confederació Hidrogràfica 
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de l’Ebre (CHE), però no hem rebut la ràpida resposta que necessita el 
territori”. 
 
Per aquest motiu, el conseller Damià Calvet ha anunciat que “el Govern aprovarà 
un decret que habilitarà l’ACA per actuar en aquelles parts del territori català 
que són a la conca de l’Ebre i del Xúquer i que depenen de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre”. D’aquesta manera, “podrem actuar no solament davant 
d’una emergència, sinó que també podrem actuar de manera ordinària i 
estructural a les lleres” i fer-ne el manteniment.  
 
En relació al Priorat, el conseller ha explicat que “podrem recuperar les lleres de 
la comarca a través d’una inversió de 150.000 euros” i també “executarem 
obres d’abastament i sanejament per valor també de 150.000 euros”.  
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