
Alxeria pide transvasamentos do Ródano ou do Rhin a 
cambio de «quentar Europa» co seu gas
Martes, 19 de abril, 2011  La Opinión de Murcia

Medio cento de expertos deseñan en Murcia a estratexia conxunta dos países mediterráneos no Foro Mundial da Auga

Alxeria pide auga a cambio de "quentar Europa." O Norte de África ve nos ríos 
europeos máis caudalosos unha fonte de subministro que lle permitiría o acceso ao desenvolvemento do outro lado do 
Mediterráneo, explicou a vicepresidenta do Instituto Euro-Mediterráneo da Auga de Marsella, Milagros Couchoud, que 
participa no Seminario de Lanzamento do primeiro Foro da Auga, inaugurado onte en Murcia. Couchoud explicou que 
Alxeria propuxo facer un transvasamento do Ródano ou do Rhin para "saciar a sede do deserto", ao considerar que "quenta 
Europa" co gas que envía a través dos gasodutos e ten dereito a recibir o mesmo trato.

Abordar "o espectro da escaseza de auga" e achegar as dúas marxes do 
Mediterráneo son os retos que busca abordar o seminario para o lanzamento do primeiro Foro da Auga, que se clausurará hoxe. 
Con todo, Milagros Couchoud ve difícil que se cheguen a formular os transvasamentos entre Europa e África e dixo 
que "non hai proxectos específicos, porque se trata dunha cuestión política." Engadiu que, en última instancia, a 
Alxeria optou pola desalinización e proxecta a construción dunha ducia de plantas.

O cumio que se está a celebrar en Murcia ten como obxectivo articular as propostas que os países da conca do 
Mediterráneo levarán ao I Foro Mundial da Auga que se celebrará en Marsella en 2012. Medio cento de expertos 
buscan formas de xestión, reutilización e aproveitamento da auga e debaten o informe presentado polo presidente 
rexional, Ramón Luís Valcárcel, á Asemblea Parlamentaria Euro-Mediterránea Rexional e Local (ARLEM), que se reuniu 
en xaneiro, en Agadir.

A aplicación, nos demais países da contorna, da experiencia e tecnoloxía desenvolvida polos regantes murcianos é un 
dos piares básicos da estratexia que deseñan os especialistas reunidos en Murcia. De feito, o sistema de funcionamento 
das comunidades de regantes españolas está xa a exportarse a Marrocos, Tunisia, Exipto, Portugal, Francia, Italia e 
Grecia, onde non hai tradición comuneira que permitise poñer en práctica unha tecnoloxía pioneira na distribución e 
control dos caudais.

O gobernador do Consello Mediterráneo da Auga, Hachmi Kennou, destacou a contribución de expertos da rexión como 
Francisco Cabezas, director do Instituto Euro-Mediterráneo de Murcia.

O presidente do Instituto Euro-Mediterráneo da Auga, Mohamed Ennabli, que interveu onte na cerimonia de apertura do 
seminario, advertiu de que o "espectro" da falta de auga pode pór en perigo o desenvolvemento ao que aspiran os 
países do Norte de África, que nos últimos meses protagonizaron cambios políticos. Destacou que "as dúas beiras do 
Mediterráneo non están na mesma situación" e expresou a súa confianza en que "o VI Foro Mundial sexa o que dea 
solucións."

O co-presidente de ARLEM, Mohamed Boudra, apostou por crear un catálogo actualizado das distintas lexislacións 
europeas sobre a auga.
 

 

Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura



CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)

COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil

POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa

 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.

Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa



Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


