
 
 

El professor Pedro Arrojo presideix la Fundació per una Nova 
Cultura de l'Aigua 

Un dels líders antitransvasament rep 
el 'premi Nobel' mediambiental 

La Fundació Goldman destaca les accions contra el 
PHN 

J. Elcacho 
BARCELONA 

Pedro Arrojo Agudo, professor de la Universitat de Saragossa i un dels líders de la campanya 
contra el Pla Hidrològic Nacional (PHN) i el transvasament de l'Ebre, va rebre ahir a San Francisco 
(Estats Units) un del premis mediambientals Goldman d'aquest any. La dotació econòmica del 
guardó, 125.000 dólars per a cada un dels sis premiats, i la seva repercussió internacional fan 
que molts sectors considerin la iniciativa de la Fundació Goldman com el premi Nobel del medi 
ambient. 
Els premis Goldman van ser creats el 1990 amb l'objectiu de donar a conèixer el caràcter 
internacional dels problemes ambientals, atreure l'atenció mundial respecte als problemes que 
afecten la naturalesa i "recompensar les persones que impulsen la creació de projectes 
ambientals excepcionals". 

Professor i ecologista 
Pedro Arrojo és doctor en ciències físiques i professor d'anàlisi econòmica de la Universitat de 
Saragossa. Des de principis dels anys 90 s'ha especialitzat en economia dels recursos ambientals i 
de l'aigua. A partir del 1995 va col·laborar amb els municipis afectats pels projectes 
d'embassaments del Pirineu i va ser un dels fundadors de la Coordinadora d'Afectats pels Grans 
Embassaments i Transvasaments. Al 1998 va participar en l'organització del primer congrés ibèric 
sobre planificació i gestió de l'aigua i, poc més, s'incorpora a les mobilitzacions socials en contra 
del PHN. Pedro Arrojo ha format part activa de les manifestacions organitzades durant els dos 
últims anys en contra del PHN i el transvasament de l'Ebre i presideix des la seva creació la 
Fundació per una Nova Cultura de l'Aigua. Resumint la seva opinió sobre el projecte del govern 
central, el professor Arrojo ha explicat que "el PHN pretén aconseguir fons de la Unió Europea i 
diners públics per construir uns transvasaments faraònics, que alimentaran mercats especulatius 
de l'aigua guiats per un desenvolupament urbà i turístic sense control, i una agricultura industrial 
intensiva insostenible i sovint fora de la llei". 
La Fundació Goldman també ha premiat aquest any Julia Bonds (per la lluita contra la mineria als 
Estats Units), Eileen Kampakuta i Eileen Wani (abocadors nuclears a Austr àlia), Maria Elena 
Foronda (pesca al Perú), Von Hernández (incineradores a Filipines) i Odigha Odigha (boscos de 
Nigèria). 

   

 


