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COMARQUES

■

AIGÜES JORNADES DEL CERCLE DE L’AIGUA
ÒSCAR MIRÓN

“Cal emprendre només
els projectes de reg
que siguin viables”
ÒSCAR MIRÓN

Àngel Simon, durant la intervenció en la clausura de la jornada que va organitzar Agbar a Mollerussa.

“Catalunya necessita un pla
Cerdà que enderroqui barreres”
El president executiu d’Agbar aposta per trencar la frontera de
la Panadella || “Hem de tendir cap a un model compartit”
H.C.

❘ MOLLERUSSA ❘ El president executiu d’Agbar, Àngel Simon, va
afirmar durant la clausura de la
jornada del Cercle de l’Aigua
que a Catalunya cal “un nou pla
Cerdà que permeti interconnectar el territori”, amb referència
als recursos hidràulics. Simon va
recordar l’arquitecte que va idear l’Eixample de Barcelona quan
la ciutat va enderrocar les muralles i va fer un paral·lelisme

amb la divisió de Catalunya en
dos atenent la gestió dels seus
recursos hídrics: la part occidental, sota el comandament de l’Estat a través de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, que inclou Lleida i part deTarragona i
és la meitat de Catalunya menys
poblada però més consumidora
d’aigua pel pes del sector agrari. I la part oriental, la més poblada i amb més dèficit hídric.
Entre totes dos, una cicatriu ima-

ginària de nord a sud a l’altura
de la Panadella. “No tenim un
model compartit però cal tendir
cap a aquest.” Simon va explicar que les jornades del Cercle
de l’Aigua pretenen obrir debats
socials sobre temes d’actualitat
com les infraestructures o l’aigua.
La pròxima jornada serà al setembre (a laTorreAgbar de Barcelona) i se centrarà en la reforma del sector públic.

El geògraf i professor Ignasi Aldomà.

❘ LLEIDA ❘ El geògraf i professor
de la Universitat de Lleida IgnasiAldomà va advertir durant
la seua intervenció que el finançament públic d’obres (en
aquest cas hidràuliques) en
nom de l’interès social és avui
dia “molt complexa”, de manera que caldrà buscar “vies
imaginatives per portar a terme alguns projectes o acabarne d’altres”. En aquest sentit,
va defensar que els projectes
en curs “busquin noves activitats i empreses i fins i tot
s’obrin a nous territoris si volen aspirar a un mínim de viabilitat”. Si no són viables, va
dir Aldomà, no s’haurien de
portar a terme.
En una conferència sobre els
“horitzons de la gestió de l’aigua a la Catalunya interior”,
el geògraf també va advertir

que l’increment dels costos
energètics amenaça la continuïtat d’alguns projectes i “pot
deixar a l’estacada l’execució
de nous regadius o la modernització d’altres”. A més, va
apel·lar a un canvi d’“actitud”
entre els agricultors perquè
constitueixin comunitats d’usuaris en lloc d’agrupacions de
regants.
Aldomà va incidir que en les
últimes dècades les aportacions dels rius s’han reduït prop
d’un 10 per cent, fet que contraposa l’increment del consum
d’aigua amb menys disponibilitat.Va dir que tant la presa de
Rialb com la reserva de 100
hectòmetres cúbics d’aigua a
l’any per al Segarra-Garrigues
es van projectar a partir d’un
càlcul de recursos hídrics desfasat.

