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«Aigua, agricultura i la seva articulació»
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Portaveu de la plataforma Compromís per Lleida

La plataforma Compromís per Lleida té els orígens en el manifest de Vallbona de les
Monges, que va plantejar per al canal Segarra-Garrigues una proposta conciliadora de tots els
interessos. Aquesta proposta consisteix en un maneig racional de l’aigua a les Terres de
Ponent, amb influència per a tot Catalunya.
Cal una actuació que faci sentir clarament els desitjos i la veu de Lleida a Barcelona, a
Madrid i més enllà; però, al mateix temps, aquesta ha de ser, i vol ser, una acció positiva per a
la construcció del país des de Lleida. Es preveuen diverses accions pel que fa a l’aigua: el
reforçament del sector agroalimentari que constitueix la base actual de l’economia de Lleida,
en el sentit d’impulsar i de donar suport a aquelles activitats i sectors que asseguren un valor
afegit major. Això passa de manera especial per l’aplicació de les tecnologies i la gestió
modernes en la gestió integrada del cicle de l’aigua. Cal aprofitar notablement les possibilitats
d’un recurs estratègic de primera magnitud com l’aigua, avui encara relativament abundant i
de qualitat, però no s’ha de perdre de vista la qualitat mediambiental dels regadius històrics de
Lleida, que planteja un repte ingent i, alhora, de solució indispensable que difícilment es podrà
assumir sense el desenvolupament de noves infraestructures i usos i sense una aplicació de
solucions integrades i creatives de gestió de l’aigua.

El canal Segarra-Garrigues no pot ser solament l’aplicació d’un sistema de reg modern,
sinó que també ha d’assumir les necessitats del conjunt de sectors econòmics i ha d’esdevenir
una operació general de desenvolupament de les terres de Lleida. El 2010 és un any difícil per
a posar en marxa els primers trams d’aquesta gran obra. Per un cantó hi ha el cop que ha
significat la sentència de Brussel·les i les solucions proposades per a la dràstica reducció de la
superfície reguívola a causa de la zona d’especial protecció per als ocells (ZEPA), i, per l’altre,
la repercussió dels costos. Per això, cal trobar una altra via. Un dels punts del manifest de
Vallbona diu, sobre aquesta qüestió, que «les limitacions que deriven de la protecció de les aus
i altres espais naturals no poden recaure de manera indiscriminada en determinades propietats
i persones, sinó que s’han de repartir col·lectivament segons les dues opcions generals del
projecte: o bé cedir l’aigua per a un aprofitament agrícola globalment menys intensiu, o bé
cedir terra per als medis naturals que es volen preservar».

