
Murcia logra a auga que pedía pero pagará máis por 
traela
O sindicato de regantes Scrats recorrerá o aumento, nun 60 por cento, da tarifa de peaxe
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MURCIA- A 
Comisión de Explotación do Acueduto Texo-Segura aprobou onte un novo desembalse para a Rexión de Murcia para o próximo 
semestre de 228 hectómetros cúbicos (38 hectómetros ao mes como máximo para abastecemento e rego), un total de doce 
hectómetros menos dos que pedía o Sindicato Central de Regantes do Acueduto Texo-Segura (Scrats). Non obstante, o seu presidente, José 
Manuel Claver, mostrouse satisfeito co acordado, porque asegurou que son suficientes para atender as demandas dos próximos 
seis meses. Desta forma, aténdese a petición para o próximo semestre, aínda que a partir de agora a Comisión de Explotación 

poderá revisar as condicións, por se cambiaron, cada tres meses. De momento, cóbrense as necesidades dos regantes murcianos con 228 hectómetros cúbicos, o máximo que permiten as regras de explotación, cuxa distribución será de 54,1 para 
abastecementos da Mancomunidade de Canales del Taibilla, 5 para as poboacións de Almería e 168,9 para os regos das zonas 
servidas con augas do acueduto Texo-Segura. 

Porén, o acordo con respecto aos prezos non foi unánime na Comisión de Explotación, xa que se aprobou a rebaixa da tarifa de 
auga do transvasamento en cinco céntimos, pero as de peaxe aumentarán. «A condución de auga do Segura polo post-
transvasamento soben en aproximadamente un sesenta por cento, chegando practicamente a 8,9 céntimos, polo que mostramos a 
nosa desconformidade, de tal forma que anunciamos que non nos queda outro remedio que recorrer esta medida, cando se 
produza a aprobación por parte do Consello de Ministros», explicou o presidente do Scrats. E é que a tarifa de peaxe afecta ao 
abastecemento e encarece o recibo da auga, de aí o desacordo dos regantes murcianos.

Así mesmo, a Comisión de Explotación do Texo-Segura programará quincenalmente a demanda e o volume de auga dispoñible que 
se manterá nos encoros de Entrepeñas e Buendía, desde onde se trasvasará en función da demanda que os usuarios realizarán cada 
quince días a través da súa petición á Confederación Hidrográfica do Segura (CHS). «A auga servirase en función destas demandas 
reais e controlarase por parte da CHS e, unha vez que pase o período de vixencia desta decisión, emitirá un informe sobre as 
programacións que se levasen a cabo, así como sobre os usos e o emprego da auga», argumentou o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente. 

Polémica sobre a auga
Por outro lado, o tema hidrolóxico provocou onte un enfrontamento no PSRM, xa que o deputado rexional Manuel Soler afirmou 
que a desalinización non é a única solución e que non hai que retrasar os transvasamentos, en resposta ás declaracións que realizou 
Carme Chacón durante a súa visita a Murcia, nas que apostou pola desalinización para cubrir as necesidades hídricas de Murcia. 

Tamén, como era de esperar, o portavoz da Plataforma en Defensa dos Ríos Texo e Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel 
Sánchez, aseverou que o transvasamento aprobado pola Comisión é «inadmisible», dadas as «limitadísimas» reservas dos encoros 
da cabeceira. Mentres que a portavoz do Goberno de Castela-A Mancha, Carmen Riolobos, asegurou que a Junta estará «vixiante» 
no tema da auga e «fará no seu momento o que considere que legalmente ten que facer para defender os intereses de todos os 
regantes». 
 

 

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”

 


