
La CUP demana una taula de negociació per a la gestió de l’aigua 

 
Des de fa uns mesos la CUP de Riudoms, Reus i el Priorat treballem conjuntament per tal de 
clarificar quina és la gestió de l’aigua a les nostres comarques, i sobretot als pantans de Siurana i 
Riudecanyes. 
 
Els dos ens amb més responsabilitat en aquest tema són l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPR). L’ACA s’ocupa, entre d’altres, de la gestió 
integral de les conques a tot el Principat. La CRPR posseeix i gestiona el pantà de Riudecanyes. 
 
L’aigua provinent d’aquest pantà abasteix diferents municipis, entre ells Riudoms. L’Ajuntament té 
una concessió de la CRPR que li permet utilitzar anualment 182.500 m3 d’aigua. A més, també 
disposa d’aigua per a ús de reg (és titular de 147 drets de reg). 
 
Des de la CUP creiem que hi hagut una mala gestió per part de l’ACA: aquesta hauria d’haver exigit 
el compliment d’una Directiva de la Unió Europea que estableix el cabal ecològic del riu Siurana. 
També denunciem manca de transparència i mala gestió del pantà per part de la CRPR, 
especialment relacionada amb el control sobre l’ús dels drets de reg als municipis. 
 
D’altra banda, la climatologia mediterrània i les conseqüències del canvi climàtic han generat en els 
darrers anys un augment en el dèficit d’aigua dels pantans. Així doncs, Riudoms podria trobar-se 
amb algunes restriccions d’aigua provinent del pantà de Riudecanyes, afectant en part a 
l’Ajuntament i especialment als pagesos que tenen drets de reg i necessiten l’aigua per garantir el 
desenvolupament dels seus cultius. 
 
Per tot això la CUP ha proposat que l’ACA creï una taula de negociació on hi participin els diferents 
actors involucrats. Per nosaltres aquesta qüestió no ha de suposar una confrontació entre 
territoris, sinó una oportunitat per establir un pla de gestió global dels recursos hídrics que 
garanteixi el desenvolupament social i econòmic de les comarques del Priorat, el Baix Camp i el 
Tarragonès. 


