
12.9/ Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre la gestió i ús de
l’aigua provinent del Pantà de Riudecanyes i la seva comunitat de regants

El regidor Sr.  Pere Campíñez, portaveu del  grup municipal  de la CUP, llegeix  la
moció, el text literal de la qual és el següent:

«L’Ajuntament de Riudoms té una concessió administrativa de la Comunitat de Regants del
Pantà de Riudecanyes, mitjançant la qual l’ens pot utilitzar anualment un volum d’aigua fixat
per la comissió de desembassament, ja sigui per ús agrícola com per a ús de boca.

Però com és sabut, aquesta aigua no prové exclusivament dels barrancs ni de la conca
hidrològica  que  desemboquen  a  l’emplaçament  del  pantà  de  Riudecanyes,  sinó  que
principalment  es  proveeix  de  l’aigua  provinent  del  pantà  de  Siurana,  a  través  d’un
transvasament.

Aquest transvasament provoca que el  riu Siurana no compti amb el cabal ecològic que
estableix la Directiva de la Unió Europea, amb les conseqüències fatals que això comporta
per al propi riu, l’ecosistema fluvial i el manteniment de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
També té greus conseqüències per al  desenvolupament econòmic,  social  i  cultural  dels
municipis  del  conjunt  de  la  comarca  del  Priorat,  especialment  per  aquells  per  on  hi
transcorre el seu curs natural. 

Alhora, la climatologia mediterrània i les conseqüències del canvi climàtic en aquesta, ha
generat en els darrers anys un augment en el dèficit d’aigua dels pantans. Una situació que,
per aquest 2018, encara s’agreuja molt més.

Aquesta realitat  provoca no només que els  pobles  del  Priorat  que s’haurien de proveir
d’aigua del riu Siurana no ho puguin fer,  sinó també que els pobles del Baix Camp i el
Tarragonès  que  beuen  del  pantà  de  Riudecanyes  es  puguin  trobar  amb  restriccions.
Especialment, els pagesos que tenen dret a reg i necessiten aquests recursos hídrics per
garantir  el  desenvolupament  dels  seus  cultius  i  de  la  seva  activitat  professional.  Una
situació paradoxal, tenint en compte que la funció principal del Pantà de Riudecanyes és el
proveïment d’aigua de reg.

Més  enllà  d’aquesta  qüestió  central,  la  gestió  de  l’aigua  que  realitza  la  Comunitat  de
Regants del  Pantà  de Riudecanyes,  així  com les  seves usuàries  –ja  siguin  institucions
públiques o persones físiques o jurídiques privades- presenta un seguit d’interrogants sobre
la bona gestió que es fa d’aquesta.

Una situació que la Plataforma pel Riu Siurana i l’entitat ecologista GEPEC ha denunciat
reiteradament en els darrers anys, i que fins i tot, en el darrer més s’ha denunciat des de
diferents mitjans de comunicació d’àmbit comarcal.

Entenent  que  l’Ajuntament  de  Riudoms,  com  a  ens  que  ostenta  una  concessió
administrativa de la Comunitat de Regants i com a institució que participa dels seus òrgans
de govern, així  també com a institució pública que ha de vetllar pel bé públic i  l’interès
general, hauria de prendre un posicionament públic al respecte, i actuar en conseqüència.
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Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció
dels següents ACORDS:

PRIMER.- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a crear una taula de negociació en la qual hi
participin els diferents actors involucrats, per tal d’establir un pla de gestió dels recursos
hídrics del pantà de Riudecanyes i Siurana que segueixi principis de sostenibilitat ambiental
i  garanteixi el desenvolupament social i  econòmic de les comarques del Priorat,  el  Baix
Camp i el Tarragonès.

SEGON.- Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a complir amb la normativa legal vigent, que
en el marc del Pla de Mesures 2016-2021, estableixi de forma urgent i prioritària els cabals
mínims  dels  riu  Siurana  que  compleixi  amb la  Directiva  europea  comunitària  i  permeti
recuperar aquest ecosistema i garantir la sostenibilitat ambiental i ecològica al riu Siurana i
a la comarca del Priorat. 

TERCER.-  Iniciar  la  revisió  de  tots  els  títols  i  drets  de  d’aigua  de  titularitat  municipal
provinents de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin
és el seu ús real tenint en compte que els drets de reg s’han d’utilitzar per a ús agrícola. 

QUART.- Instar la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús,
i també la compravenda, dels drets d’aigua de la pròpia Comunitat de Regants a fi i efecte
de garantir  el compliment de la normativa i fer que l’ús real sigui per a l’agricultura i  la
pagesia. 

CINQUÈ.-  Impulsar un grup de treball, a nivell municipal, amb la participació de tècnics i
representants de tots els grups municipals per tal de:

• Avaluar  l’impacte  tècnic  i  econòmic  sobre  una  possible  renúncia  als  drets  d’aigua
provinents de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, tant pel que fa a la
concessió administrativa com pel que fa als drets de reg, posant especial èmfasi en
aquests últims, a fi de  garantir l’accés i l’ús prioritari d’aquest aigua per a usos agrícoles
tal i com reclamen des d’Unió de Pagesos.

• Iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora en el model
de gestió municipal referent a l’ús de l’aigua, sobretot analitzant la situació actual i els
possibles escenaris de futur on no es preveu poder garantir el model existent fins ara,
evitant allargar més aquesta situació totalment insostenible». 

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.
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