NOTA DE PREMSA

La Comunitat de Regants liquida els pressupostos del 2016 amb una
significativa reducció de la despesa elèctrica
La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha tancat l’exercici econòmic
de 2016 amb un resultat positiu de 450.000 €. Un dels punts clau ha estat l’estalvi
assolit en les partides d’energia i combustibles i de manteniments, les quals
representen, en conjunt, prop d’un 30% de les despeses de l’entitat. El dia 20 d’abril
s’obrirà el canal i començarà la soltada de les aigües. Creix la preocupació pels
efectes del cargol i la regressió en l’àrea regable de l’entitat.
L’any 2012, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre va iniciar l’execució
d’un projecte de millora a les estacions de bombament i les comportes encaminades a
la millora de la gestió i la reducció del consum elèctric a la xarxa de desguàs. Les
actuacions realitzades han consistit en la instal·lació de sondes, l’automatització de
comportes verticals i la construcció de comportes abatibles en diferents punts de la
xarxa. A partir de la seva entrada en funcionament, l’any 2014, s’ha consolidat una
tendència a la baixa de la factura elèctrica de les cinc estacions de bombament de
desguàs (Pal, Olles, Illa de Mar, Penal i Tramontano), que ha passat d’un global de
334.000 a 223.000 €.
En l’exercici econòmic del 2016, la millora en la gestió ha permès assolir un estalvi en
la partida d’energia i combustibles de 157.000 € respecte a l’import pressupostat.
L’han seguit els de la partida de manteniments, que ha estat de 46.000 €, i la de serveis
professionals, com a conseqüència de la internalització de tasques, que ha estat de
17.000 €. Aquestes desviacions a la baixa han estat un dels punts clau del resultat
econòmic obtingut en la liquidació dels comptes, que va ser aprovada en la Junta
General Ordinària del passat 25 de març.
En un altre punt de l’ordre del dia, es va aprovar establir les dates del 20 i 25 d’abril
per a la soltada de les aigües a l’hemidelta esquerre, sempre i quan les condicions
meteorològiques així ho permetin.
El finançament contra el cargol poma
El cargol poma va centrar el punt de precs i preguntes de l’Assemblea. Entre els
assistents, van ser moltes les veus que van qüestionar el repartiment dels fons per a la

lluita contra la plaga dintre del Grup Adhoc. De fet, les úniques actuacions d’execució
directa per part de la Comunitat que es finançaran en la segona anualitat d’aquest
projecte mediambiental seran les d’inundació passiva amb aigua salada dels
desguassos i la posterior neteja amb aigua dolça dels camps, valorades en 55.000 €.
Aquest import suposa una forta retallada de la proposta d’actuacions presentada per
la Comunitat amb un pressupost associat de 382.813 €. És molt inferior a l’assignat en
la primera anualitat, de 253.185 €. I representa només el 5,25% del pressupost global
del Grup Adhoc per a aquest període, que és d’1.047.500 €.
Una altra de les problemàtiques que afecten la Comunitat és la de la regressió. Fruït de
la preocupació, tant per la pèrdua de zona regable com pel deteriorament de les
infraestructures que es produeix com a conseqüència d’aquest fenomen, la Comunitat
ha elaborat un informe jurídic i tècnic que dóna les claus per a una possible reclamació
en el cas que les Administracions competents no actuïn. Només els danys soferts per
les bombes de Pal en l’últim temporal tenen un cost de reparació que ascendeix a
72.199 €. L’Assemblea va ratificar un acord previ de la Junta de Govern en el sentit de
recolzar totes les accions en qualsevol àmbit – jurídic, tècnic o institucional encaminades a lluitar contra la regressió al Delta de l’Ebre.
Precisament per la gravetat d’aquestes problemàtiques, el president de la Junta de
Govern va fer una crida a l’assistència dels comuners a les Juntes Generals, en el si de
les quals es debaten i aproven els acords corresponents.

Deltebre, 27 de març de 2017

Notes:
Per a més informació, podeu contactar amb el president de la Junta de Govern, Paco
Casanova (646.59.72.13)
S’adjunten fotografies de comportes verticals i abatibles a la xarxa de desguàs.

