NOTA DE PREMSA

LA COMUNITAT DE REGANTS DE L’ESQUERRA JA DISPOSA D’UN INFORME JURÍDIC I TÈCNIC
PER FONAMENTAR LES SEVES ACCIONS EN DEFENSA DE LA VULNERABILITAT DEL DELTA
Amb l’objectiu de disposar d’un instrument de coneixement necessari per fonamentar les
accions que es considerin més oportunes per als interessos dels seus comuners, la Comunitat
de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre va encarregar, l’any 2014, un informe tècnic i jurídic
sobre la problemàtica del riu Ebre en el seu tram final, amb una especial particularització en
el seu delta. Partint dels danys i perjudicis existents com la regressió i la salinitat, però
també previsibles com els efectes del canvi climàtic, l’Informe analitza les possibles causes i
indemnitzacions i obre la porta a una reclamació administrativa, al considerar
l’Administració com a responsable d’aquesta situació, per la seva passivitat, malgrat ser-ne
plenament coneixedora.
“Problemàtica del riu Ebre en el seu tram final. Informe al voltant dels efectes sobra l’àrea
jurisdiccional de la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre” és el títol del treball
realitzat pels enginyers Josep Mª Franquet i Miquel Albacar i l’advocat Felipe Tallada per
encàrrec de la seva Junta de Govern. Després de tres anys, l’informe ha vist la llum en forma
de llibre, editat per la UNED, i serà presentat públicament en un acte que se celebrarà el
proper 15 de novembre a Deltebre.
L’informe conté un ampli estudi sobre la regressió i la salinitat. Situa l’origen d’aquestes
problemàtiques en la construcció dels embassaments del tram final del riu, pel seu efecte
retentiu dels sediments. I atribueix a l’Administració una evident inacció per pal·liar els efectes
d’una situació “creada per ella mateixa” i “malgrat ser-ne plenament coneixedora”, la qual
cosa s’acredita citant i comentant fins a 22 evidències. “No s’ha d’oblidar que l’actual estat
del Delta no ha estat provocat per causes naturals, sinó per l’acció i posterior inacció
humana, en aquest cas, de l’Administració. Per tant, és aquesta qui té el deure d’actuar per
revertir la situació”, opina el president, Víctor Delsors. L’informe, en aquest sentit, recomana a
la Comunitat de Regants que no es demanin compensacions econòmiques sinó solucions
“reals, efectives i immediates, l’import íntegre de l’execució de les quals sigui assumit per
l’Administració, com a responsable de la situació denunciada”.
La Comunitat de Regants està molt preocupada pel tema de la regressió tant per la zona
regable que es perd com per les infraestructures que es deterioren. “La nostra responsabilitat
des dels òrgans de govern s’ha d’entendre no només com a administradors de l’aigua

concessionada sinó també com a defensors de la vulnerabilitat del nostre territori, serem
persistents i contundents en la defensa dels nostres drets i interessos”, ha manifestat el
president de la Junta de Govern, Francisco Casanova.

Tortosa, 8 de novembre de 2017

