COMUNITAT DE REGANTS
SINDICAT AGRICOLA DE L’EBRE

NOTA DE PREMSA
LA COMUNITAT DE REGANTS DE L’ESQUERRA DIU PROU A LA PASSIVITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ EN DONAR SOLUCIONS A LA REGRESSIÓ
Unanimitat a l’última Assemblea General de l’entitat per lluitar contra la regressió al Delta
amb tots els mitjans legals i socials que estiguin a l’abast dels comuners.
La Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre, amb una extensió territorial de 12.691
hectàrees, sis termes municipals i 4.500 comuners, es veu amb l’obligació de defensar el
territori després d’esperar dècades i dècades que l’Administració actuï en algun moment.
Les queixes reiterades dels comuners, les llevantades que s’emporten territori de forma
irreversible i que no es fa res al respecte, quedant com a simples notícies puntuals dels
mitjans, van fer que la Junta de Govern decidís portar a l’Assemblea General del passat 7 de
novembre la proposta d’utilitzar un dictamen que han elaborat tècnics i juristes vinculats a la
Comunitat, per exigir actuacions immediates, efectives i contundents amb la finalitat d’evitar
els efectes de la regressió i el canvi climàtic que amenacen, greument, la seva àrea territorial.
Els regants van mostrar-se disposats a actuar pel seu compte i deixar d’esperar unes solucions
que mai arriben. Per aquest motiu, la Junta de Govern, amb el recolzament de la Junta
General, es veu legitimada a fer arribar fins a últimes instàncies la lluita que comencen ara. Per
tant, es faran reclamacions a tots els nivells polítics, tant autonòmics, estatals com europeus; i
si cal mobilitzacions; i, finalment, si això no dóna el fruït que esperen, s’acudirà als mecanismes
legals que estiguin al seu abast per defensar el Delta. S’enceta així una nova etapa a la
Comunitat on els comuners plantaran cara a la passivitat de l’Administració en donar les
solucions que reclamen de forma immediata. “Després de metres i metres d’estudis i
projectes, creiem que és temps de solucions”, es va exposar des de la Junta de Govern.
Pla de sectorització de la xarxa de desguàs
En la mateixa Assemblea, també es va obtenir el recolzament dels regants per a que l’eina
proposada per la Comunitat en la lluita contra la plaga del cargol poma sigui el Pla de
sectorització de la xarxa de desguàs, elaborat pels Serveis Tècnics. “L’experiència ens ha
demostrat que cal aïllar les zones tractades per tal d’evitar reinfeccions”, es va exposar. El Pla
estableix 28 sectors per tal de planificar actuacions de forma acurada i delimitada, que

permetin un millor aprofitament dels recursos contra la plaga i, sobretot, que evitin les
reinfeccions. S’ha presentat a representants del Departament d’Agricultura, Parc Natural,
Servei de Costes, sindicats agraris i entitats ambientalistes i tots LI han donat la seva
conformitat.
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