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L’entitat GEPEC-Ecologistes de Ca-
talunya alerta que el pantà de 
Siurana podria quedar-se sense 
aigua a l’estiu. Les previsions del 
grup ecologista sorgeixen després 
de l’acord de desembassar 2,72 
hm³ del pantà de Riudecanyes 
durant el semestre vinent, in-
cloent-hi una aportació d’1,79 
hm³ del pantà de Siurana (1 hm³ 
al mes de juny; 0,64 hm³ al juliol; 
i la resta segons l’evolució dels 
recursos i la meteorologia) cap a 
la infraestructura del Baix Camp. 

Tot just fa una setmana es va 
celebrar la reunió de la Comissió 
de desembassament de Riude-
canyes. «La mala notícia és que 
deixaran el pantà de Siurana sec 
al juliol i els pagesos del Priorat 
no podran regar», adverteix An-
dreu Escolà, president de GEPEC. 
Les crítiques també van dirigides 
a Unió de Pagesos. «Des del sindi-
cat només es defensen els inte-
ressos dels pagesos de l’avellana 
del Baix Camp, quan al Priorat 
també hi ha pagesos que els agra-
daria regar», afirma Santi Borràs, 
representant de GEPEC a la Co-
missió de desembassament de 
Riudecanyes.  

«Sembla que hi hagi pagesos de 
dues categories», critiquen des de 
l’entitat ecologista. Tots dos repre-

sentants confirmen que «en la re-
unió es va exposar aquesta pro-
blemàtica, però cada part va de-
fensar la seva aigua». 

L’entitat ecologista també fa una 
lectura positiva de la renúncia 
dels Ajuntaments de Reus i Riu-
doms a utilitzar l’aigua del pantà 
de Riudecanyes durant la tempo-
rada de reg, amb concessió per 
utilitzar-la per aigua de boca. 
«Ens reconeixen indirectament 
que ni Reus ni Riudoms necessi-
ten aquesta aigua, el que demos-
tra que no s’esgota el mini trans-
vasament de l’Ebre. Si ho poden 

fer ara, ho podrien fer per sem-
pre», assegura Santi Borràs. 

«Gestió opaca» 
L’entitat ecologista també alerta 
de «l’opacitat que existeix en la 
gestió de l’aigua, ja que és un re-
curs de molt poder». En paral·lel, 
recorden que la concessió d’aigua 
de Siurana cap al pantà de Riude-
canyes té uns condicionants pel 
que fa als usos. «No es complei-
xen i es permet comercialitzar 

amb els drets per utilitzar l’aigua 
per altres usos, sense haver de do-
nar raons a ningú», asseguren. 
Santi Borràs confirma que «hem 
advertit a l’ACA de l’existència 
d’aquests usos no permesos». En 
aquest sentit, des de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua van assegurar fa 
dues setmanes que «s’han fet di-
verses inspeccions de captacions 
que no tenen concessió, requerint 
que deixin de captar l’aigua amb 
l’objectiu d’optimitzar al màxim 
l’aigua disponible a Riude-
canyes».  

Des de l’entitat ecologista tam-
bé critiquen la «incorrecta admi-
nistració de l’aigua, ja que quan 
n’hi ha molta es gasta tota i quan 
n’hi ha poca també». «El pantà de 
Siurana hauria d’estar sempre a la 
meitat de la seva capacitat, però 
no els interessa que sigui així», 
assegura el president de GEPEC. 

Per últim, també consideren 
que s’haurien de revisar els drets 
de reg atorgats per la Comunitat 
de Regants del Pantà de Riude-
canyes. «L’àrea d’influència del 
pantà de Riudecanyes és de 3.800 
hectàrees però s’hauria de com-
provar quina és la superfície que 
es conrea realment i els usos dels 
drets de reg. Aquesta és una qües-
tió clau, ja que els usos del terri-
tori no tenen res a veure amb els 
que hi havia fa 100 anys», con-
clouen des de l’entitat. 

GEPEC avisa que «el pantà de 
Siurana estarà sec al juliol»
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Des de l’entitat ecologista també adverteixen que «aquesta situació 
posarà en risc el regadiu dels pagesos del Priorat»

L’entitat ecologista també 
reclama un control més 
gran sobre els usos de 
l’aigua de Riudecanyes

Arquitectura. 
Premien l’edifici de la 
Facultat d’Economia 
per ser una 
referència 
arquitectònica 

«Per tractar-se d’un projecte que 
es va anticipar al seu temps, tant 
en el programa com en l’estruc-
tura, amb una arquitectura 
resolta amb una radical clare-
dat». Així reconeix el jurat del 
premi extraordinari ‘Alejandro de 
la Sota’, que atorga la Demarca-
ció de Tarragona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 
l’obra de l’edifici que alberga la 
Facultat d’Economia i Empresa 
de la URV, que van firmar l’any 
1997 els arquitectes Anton 
Pàmies i Pau Pérez. L’edifici 
destaca per la innovació en el 
sistema constructiu a l’època, ja 
que els pilars i l’estructura dels 
forjats es van fer amb formigó 
prefabricat. Passats vint anys, el 
Col·legi d’Arquitectes també el 
reconeix com un edifici que s’ha 
consolidat com a referència 
arquitectònica en l’àmbit 
territorial de la demarcació.  
 
Baix Camp. El Consell 
Comarcal participa 
en la formació dual 
d’estudiants de 
l’Institut Gaudí 
El president del Consell Comar-
cal del Baix Camp, Joaquim 
Calatayud, i el director de 
l’Institut Gaudí de Reus, Jordi 
García, han signat un conveni de 
col·laboració per tal que estu-
diants del centre puguin fer 
formació dual als serveis 
comarcals. Concretament, es 
tracta d’alumnes del cicle de grau 
mitjà Atenció a les persones en 
situació de dependència, i els 
cicles de grau superior d’Integra-
ció Social, Promoció d’Igualtat de 

Gènere i d’Educació Infantil. Les 
persones estudiants que alternin 
la seva formació al centre amb la 
formació dual al Consell Comar-
cal rebran una remuneració, bé 
en forma de beca o bé mitjançant 
un contracte per a la formació. 
Les beques poden tenir una 
durada d’entre 2 i 10 mesos, i un 
màxim de 100 hores de durada. 
 
Riudoms. Mostra de 
ceràmica japonesa i 
degustació de sushi 
La Cerimònia Japonesa del Te, 
que se celebrarà a la sala 
d’exposicions de l’Epicentre 
Gaudí de Riudoms el diumenge 6 
de maig, incorpora dues novetats 
respecte a l’experiència anterior. 
La primera és una exposició de 
ceràmica japonesa amb unes 25 
peces i després una degustació 
de cuina d’aquest país asiàtic. 
Les tres activitats sumades 
conformen una ‘Jornada japone-
sa’ que els veïns podran gaudir el 
diumenge a partir de les 11.30 
hores del matí. 
 
Almoster. Obertes 
les inscripcions per 
participar en el 
Concurs de Paelles 
El tradicional Concurs de Paelles 
d’Almoster celebrarà el pròxim 
diumenge 27 de maig una nova 
edició. La trobada tindrà lloc a 
l’Ermita de Santa Anna. Fins al 
pròxim 24 de maig les persones 
interessades a participar en el 
certamen culinari poden inscriu-
re’s a l’Ajuntament. En aquesta 
edició, l’organització atorgarà 
premis a la millor presentació, el 
millor gust i també a la paella 
Junior, és a dir, que hagi estat 
cuinada per participants menors 
de 15 anys. Les paelles que 
vulguin entrar en el concurs 
s’hauran de presentar abans de 
les 14.30 hores i hauran d’estar 
cuinades amb foc de llenya.
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Solidaritat. Montbrió del Camp recapta 
fons per una malaltia rara 
Amb l’objectiu de potenciar la investigació de la distròfia neuroa-
xonal infantil, que pateixen dues nenes del municipi, el cap de 
setmana passat es va celebrar una jornada lúdica. FOTO: A. M.
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