J.Reñé defensa “la connexió
hídrica de Catalunya per
modernitzar el reg i atreure
industria a Lleida”
Dins de la jornada “L'aigua element
transformador” del II Cercle de l'Aigua,
celebrat a Mollerussa
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va parlar
de “Una proposta de cohesió, que enriqueixi tot el país i
aporti solucions al dèficit hídric de l’àrea metropolitana... i
no com un mercadeig”, una proposta que es va repetir
durant la jornada.

També reclamant la interconnexió de xarxes i un projecte compartit de país que esdevingui un model d’èxit en la intervenció, Àngel
Simón, president de la Fundació Agbar va considerar que “Catalunya necessita un nou pla Cerdà que permeti interconnectar el
territori”.
Reñé i Simón foren els encarregats de cloure la jornada “ L’aigua, element transformador”, celebrada, durant tot el matí del
divendres, a l' Espai Cultural dels Canals d'Urgell de Mollerussa, en el marc del II Cercle de l’Aigua organitzat per la Fundació Agbar i
la Diputació de Lleida.
II Cercle de l'aigua
La jornada fou inaugurada per l'a lcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president de la Comunitat de Regants del Canals d’Urgell,
Ramon Carné.
Solsona es va felicitar que Mollerussa es converteixi una vegada més en la seu del debat sobre l’aigua ja que “jornades com aquestes
no només contribueixen a l’intercanvi d’opinions sinó que també ajuden dissenyar l’economia productiva i a definir l’ús social de
l’aigua”. L'alcalde de Mollerussa també va destacar la importància de “la col·laboració entre la iniciativa privada i la pública per tirar
endavant fòrums de debat com aquest que permetin extreure un diagnòstic en temes tant candents com el del l’aigua”.
Conferències
La jornada va comptar amb dues conferències. La de director de l' IEI i doctor en Història per la UAB, Josep Maria Solé i Sabaté, que va
parlar de la “L'aigua i la plana”. Solé i Sabaté va fer un repàs a l'arribada de l'aigua a la plana d'Urgell defensant la part filantròpica de
la tasca dels Girona. Considera que no se'ls pot considerar que només van actuar per interessos econòmics quan la previsió dels
primers beneficis eren, pel cap baix, a 40 anys. També va parlar de poder “vendre l'aigua, el petroli per nosaltres” quan s'hagin
coberts les necessitats de Ponent.
La batalla per l'aigua
La interconnexió entre conques lligat a la modernització de regs són algunes de les idees que també proposa el llibre “ La batalla per
l'aigua” d' Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida i doctor en Geografia i Ordenació del territori per les universitats de
Barcelona i Montpeller. Aldomà va parlar a la jornada dels “Horitzons de la Gestió Hidràulica a la Catalunya interior”.
Qüestió de país
Lligant amb el dit abans, Joan Reñé va destacar la importància de les jornades per ser un espai de reflexió sobre un element que cada
cop serà més imprescindible. Va afegir que aquestes trobades són importants pel país i per tenir previstes solucions i “no haver
d’improvisar” com va passar el 2008, amb l’episodi de sequera.
Reñé va assegurar que ell és dels que pensen que la gestió de l’aigua és una qüestió de país i que cal fer les valoracions a nivell local
“per trobar la solució general”. El president de la Diputació va dir que com a país tenim un dèficit de recurs a l’entorn metropolità que
els experts avaluen entre 150-200 hectòmetres cúbics d’aigua.
Proposta
I per trobar solució a aquest dèficit, Reñé va defensar “un model de connexió hídrica que aporti modernització als regadius però al
mateix temps atragui indústria al territori de Lleida”. En aquest sentit, va assegurar que “garantint les necessitats del territori” es pot
proposar amb generositat un intercanvi d’aquests recursos que en cap cas “no s’han de plantejar com un mercadeig”, sinó com una
proposta de cohesió i benefici mutu que enriqueixi tot el país.
Taula rodona

La jornada també va comptar amb la celebració d’una taula rodona on hi van participar Ramon Térmens, president de Taurus Group;
Josep M. Escribà, pagès i impulsor de Compromís per Lleida; Joan Girona, director del Programa Ús Eficient de l'Aigua de l'IRTA, i Josep
Dolz, catedràtic d'Enginyeria hidràulica. La taula rodona fou moderada pel director executiu del diari Segre, Juan Cal.
Seguiment per la xarxa
Es pot fer un repàs de la jornada mitjançant el compte de twitter @cercledelaigua i l'etiqueta #aigualleida.
Us recordem que podeu comentar aquesta notícia o qualsevol tema relacionat amb el municipi al Fòrum de Mollerussa.
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