COMUNITAT DE REGANTS
SINDICAT AGRICOLA DE L’EBRE

NOTA DE PREMSA
ES REACTIVEN LES OBRES DE REVESTIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA
DE LA COMUNITAT DE REGANTS
Després de cinc anys, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre tornarà a
beneficiar-se d’obres de modernització de la seva infraestructura hidràulica i aquest 2015
s’iniciarà l’execució dels revestiments de dos trams de les sèquies Vergez i Llebret, amb una
inversió total d’1,6 milions d’euros. Els projectes són fruït de les negociacions que ha
mantingut la Junta de Govern amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) de les quals es va informar els comuners en l’última Junta General
Ordinària de la Comunitat de Regants, celebrada el passat 28 de març.
Els acords han arribat després de llargues negociacions que es van iniciar l’any 2010 amb els
dos organismes en relació al cànon de derivació previst en la Llei 18/1981, com a compensació
pel minitransvasament d’aigües a Tarragona. Amb aquest cànon de derivació s’havia de
finançar un Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta
de l’Ebre (PODE), que ha estat el cavall de batalla de les negociacions i, fins i tot, en un
procediment judicial: “El cert és que les obres no estan realitzades plenament”, explica José
Pedro Castells, president de la Comunitat.
En el cas del marge esquerre, les obres pendents d’execució se xifren en un 46%. Per aquest
motiu, l’objectiu de la Comunitat ha estat el d’aconseguir el compromís d’ambdues
Administracions perquè el cànon de derivació, malgrat haver revertit en la CHE després de ser
recaptat per l’ACA durant prop de 30 anys, continuï tenint una afectació directa a les obres del
Delta: “Tant en les que estan pendents com en les no previstes en el seu moment però que ara
representen una necessitat, així com les despeses de reposició de les ja executades, pel
desgast ocasionat pel pas del temps o per situacions sobrevingudes com, per exemple, les
accions derivades de la lluita contra la plaga del cargol poma”, afirma Castells.
Amb el desistiment del recurs contenciós – administratiu i els esforços centrats en la via de la
negociació s’ha aconseguit, finalment, reactivar els revestiments.

Descripció de les obres de revestiment
El revestiment de la sèquia Vergez s’inscriu en el Programa de millora agroambiental dels
regadius del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat per la CHE.
Executada per TRAGSA, l’obra es divideix en dues fases i consisteix en la realització de 1.255
m.l. de canal rectangular prefabricat de formigó armat. S’habilitaran al llarg del traçat 47
preses, 12 ponts i dues comportes de regulació de nivells i s’ampliarà el camí de servei,
preparant la infraestructura per a una futura telegestió de la sèquia. El pressupost màxim s’ha
establert en 1.239.975,55 € i la Comunitat n’assumirà el 20%.
D’altra banda, el revestiment de la sèquia Llebret s’inscriu en el Programa d’obres de millora
de l’aprofitament dels recursos hídrics a la part catalana de la conca de l’Ebre per al 2015
aprovat per l’ACA. Té com a objectiu l’optimització de l’ús de l’aigua en un tram de 560 m.l. de
la sèquia Llebret i serà executat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. amb
un pressupost màxim de 370.000,00 € + IVA.
Liquidació del pressupost
En la mateixa Junta General, la Comunitat de Regants va aprovar la liquidació del pressupost
de l’exercici 2014, amb un resultat positiu de 73.756,00 € que s’aplicarà a compensar resultats
negatius d’exercicis anteriors. Com és habitual, durant l’exposició d’aquest punt, es va
informar de l’estat del refinançament del deute anterior amb entitats de crèdit. En vuit anys,
s’han amortitzat 4,3 dels 6,3 milions d’euros del dèficit de data 31/12/2005. Per al
refinançament d’aquest deute anterior es destinen 6,5 € de la derrama, que aquest 2015 és de
45,00 €/jornal.
Des de la Junta de Govern, es fa una valoració molt positiva del debat “participatiu i
constructiu” en què s’estan desenvolupant les últimes Assemblees de la Comunitat de
Regants. “Creiem que hem aconseguit una estabilitat i un clima de pau social”, conclou el
president.
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