NOTA DE PREMSA

FRANCISCO CASANOVA: “HEM ASSUMIT IMPORTANTS COSTOS SOBREVINGUTS SENSE
INCREMENTAR LA PRESSIÓ ECONÒMICA SOBRE EL COMUNER”
Oferir un servei de qualitat sense incrementar la pressió econòmica sobre els comuners.
Amb aquest doble objectiu, la Comunitat de Regants de l’Esquerra ha implantat un model de
gestió basat en una optimització dels recursos, que li ha permès continuar fent inversions i
assumir costos sobrevinguts com els de la lluita contra el cargol poma o la prohibició dels
tractaments fitosanitaris, mantenint, però, congelada la derrama –quota per jornal anual
que paguen els comuners- durant els últims tres anys.
El proper 25 de novembre, la Comunitat de Regants de l’Esquerra celebrarà la seva Junta
General Ordinària. L’aprovació dels pressupostos per a l’any 2018 i l’elecció de càrrecs
comunitaris són els punts més destacats de la convocatòria. “Des de la Junta de Govern fem
una crida a l’assistència a l’assemblea, per tal de poder informar i acordar sobre temes de
gran importància per a la Comunitat”, manifesta el president, Francisco Casanova Santamaría.
I és que a més de les qüestions habituals relatives a la distribució de l’aigua per al reg, en les
assemblees se sotmeten a debat i les principals problemàtiques que afecten l’entitat, com el
cargol poma o la regressió costanera, i que condicionen, cada vegada més, l’activitat agrària a
la zona del Delta.
Algunes d’aquestes problemàtiques tenen una repercussió directa en els pressupostos de la
Comunitat. “Estem en un moment polític delicat i totes les actuacions lligades a subvencions
no sabem com acabaran”, reflexiona el president, davant la possibilitat que la intervenció dels
comptes de la Generalitat pugui repercutir en l’aplicació d’algunes mesures. És el cas de les
actuacions del projecte mediambiental, inclòs en el Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) de Catalunya 2014-2020, per a la lluita contra el cargol poma, cofinançades pel
Departament d’Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a
través del Grup Adhoc.
Un altra problemàtica que genera preocupació i per a la qual la Comunitat està cercant l’ajut
de l’Administració és la de la regressió costanera, tant per la zona regable que es perd com per
les infraestructures que es deterioren. En l’última assemblea es van mostrar unes imatges dels
efectes dels temporals de llevant del passat mes de març sobre l’estació de bombament del
Pal. L’informe dels danys va xifrar la reparació en prop de 70.000,00 €. “És un exemple
d’infraestructures amenaçades per la forta regressió costanera que pateix el Delta i per a les

quals s’haurà de buscar una solució definitiva que en aquest cas, probablement, passarà per
un canvi d’ubicació”, explica Casanova Santamaría.
En paral·lel a aquestes gestions, des de la Junta de Govern s’han destinat molts esforços a
garantir la continuïtat de les obres de millora i modernització de regadius. Mitjançant la
signatura d’un conveni de col·laboració amb l’ACA, aquest 2017 s’ha executat la primera fase
del revestiment de la sèquia Llebret , una obra que tindrà continuïtat al 2018. Per la seva
banda, la CHE ha promogut el revestiment de la sèquia Vergez i des de la Comunitat s’ha
presentat ja a l’organisme de conca una proposta d’actuacions per al període 2017-2021, amb
una inversió total de 4,1 milions d’euros, que seran de finançament compartit. “Els
revestiments són clau en la millora de la distribució de l’aigua”, recorda el president.
Amb aquest objectiu de millora del servei, la Comunitat ha impulsat també un pla de renovació
de la maquinària, per tal de poder donar una resposta ràpida i eficaç a les sol·licituds de
col·laboració en tasques de neteja i manteniment fetes pels seus comuners. “La col·laboració
de la Comunitat en tasques de caràcter particular és una qüestió que ha estat objecte de
grans debats, però creiem que en la mesura del possible, sempre prioritzant les actuacions
d’interès general, hem d’intentar anar-hi”, opina el president. Aquest 2017, concretament,
s’han adquirit una excavadora, un tractor, una barca i dues furgonetes.
Des de la Comunitat s’adverteix, però, que per poder complir l’objectiu de millora del servei,
cal la conscienciació de tots els comuners, especialment davant de les limitacions que
sorgeixen per la cada vegada més gran sensibilitat existent per la protecció del medi ambient.
N’és un exemple la DUN, en ella els pagesos signen que el control de males herbes de la
superfície acollida s’ha de realitzar amb mitjans mecànics o manuals. “S’ha acabat el tema de
tractaments, la qual cosa ens obliga a mecanitzar-nos, però que això només ho podem fer si
tenim lloc per poder passar, cal que els propietaris estiguin disposats a cedir un pam de
terra”, diu Casanova Santamaría.
A banda de les inversions en modernització de regadius i renovació de la maquinària, una altra
de les prioritats de la Junta de Govern en aquest capítol és el Canal. L’antiguitat de la
infraestructura fa que s’hagin començat a planificar i executar actuacions com la substitució de
les bigues dels túnels, etc. “No podem oblidar que es tracta d’elements centenaris que amb el
pas del temps, es deterioren”, explica el president. Aquestes actuacions es complementen
amb d’altres que tenen com a objectiu incrementar l’eficiència en la distribució i l’estalvi
d’aigua, com un projecte de millora del control i la gestió de cabals a la xarxa de reg principal,
el qual també s’ha executat aquest 2017 amb una subvenció de l’Ordre de Regadius,
consistent en la instal·lació de quatre cabalímetres connectats entre ells mitjançant fibra
òptica, per tal de poder gestionar el seu ús mitjançant sistemes informàtics.
Per poder fer front a les inversions, els comuners paguen una quota anual per jornal, la
derrama, que en els últims tres anys s’ha mantingut congelada en 45,00 €. Per aconseguir-ho,
s’ha hagut de fer un esforç en la disminució de les despeses habituals, que ha estat
especialment significatiu en la partida de subministraments, com el de l’energia elèctrica, i la
partida de serveis professionals, la qual cosa s’ha aconseguit amb la internalització i
optimització de tasques. “No incrementar la pressió econòmica sobre els comuners ha estat
la nostra prioritat”, assegura el president.

En la Junta General del proper 25 de novembre, també es celebraran eleccions per als càrrecs
de vicepresident de la Comunitat de Regants i la meitat dels vocals del Sindicat de Regs i del
Jurat de Regs. “Al llarg dels últims anys hem format un equip cohesionat que apostem per
donar continuïtat a l’actual model de gestió, però sempre hem reivindicat que aquesta
responsabilitat és cosa de tots”, conclou el president.
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