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Comença la revolta contra Manolo Macià
a la Comunitat de Regants de la Dreta

ENTITATS

Amposta  Redacció

Un grup de regants opositors de la
Comunitat de Regants de la Dreta de
l’Ebre fa dies que han començat a
moure’s per plantar cara a l’actual
president, Manolo Macià, que suma
ja 40 anys en el càrrec. Els primers a
moure fitxa han estat els regants de
Poble Nou, que en la pròxima assem-
blea de l’entitat -que se celebrarà
molt probablement el 17 d’octubre-
portaran a debat i aprovació la seua
oposició al Pla de conca de l’Ebre. Si
s’aprova aquesta proposta de la di-
rectiva, els regants del Poble Nou se-
ran els primers comuners a deixar
clar que no militen de “les pràctiques

caciquils” -com ho qualifiquen fonts
de la directiva-, que fins ara ha prota-
gonitzat l'ampostí Manolo Macià, que
fa anys va aconseguir la signatura
dels 10 presidents de les comunitats
de regants de zona, per poder dir da-
vant de la Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre que “els 5.000 regants de la
part dreta” estan a favor del Pla de
conca, malgrat aquest Pla no s’haja
portat fins ara a aprovació de les 10
comunitats de zona. 

MOVIMENTS PER CANVIAR LA
PRESIDÈNCIA Paral·lelament al mo-
viment dels regants de Poble Nou, la
revolta ha començat a estendre’s en-
tre els regants opositors de les 10 co-

munitats de zona amb la intenció
d’intentar forçar un canvi de presi-
dència a la Comunitat en l’assemblea
general que s’ha de celebrar a l’octu-
bre. Molts regants reconeixen que a
Manolo Macià ja li ha arribat l'hora
del relleu. 

Un exemple d’aquests moviments
són els tríptics que han aparegut a la
zona Delta -Amposta- amb una clara
crida a renovar la Comunitat. Cal tin-
dre en compte que aquesta és una
de les comunitats de zona més grans
de la dreta, ja que inclou 24.396 jor-
nals de terra i ara està presidida tam-
bé per Manolo Macià. És significatiu
doncs que l’assalt haja començat per
aquesta comunitat que ha de cele-

brar també una assemblea al mes
d’octubre prèvia a la general.

En les paperetes que s’han repartit
es denuncia el suport al Pla de conca
sense el vot dels comuners: “Qui ha
votat per tu?”, pregunten. També de-
nuncien que s’està pagant el doble
de rebut que fa 10 anys i critiquen el
sistema d’adjudicació de contractes.
A més, proposen una gestió transpa-
rent, un debat obert sobre el Pla de
conca, la protecció del delta, la reduc-
ció de despeses de representació, la
rebaixa de rebuts i el canvi d’estatuts
amb la limitació de mandats a 8 anys
i l’eliminació del vot per delegació.
Precisament en aquests tríptics es fa
una crida als regants a no deixar-se
“enganyar”, a anar a votar i no dele-
gar el vot: “Ha arribat el moment del
canvi. Vine, vota i guanya!”.

DANI FORCADELL, CANDIDAT AL-
TERNATIU El jove pagès ampostí Da-
ni Forcadell, destacat membre d'Unió

Els regants de Poble Nou volen plantar cara a Macià i
deixar clara la seua oposició al Pla de conca.

Un grup de regants opositors han començat una
campanya per renovar la presidència de la Comunitat

de Pagesos i regidor d'ERC a l’Ajunta-
ment d'Amposta, està sumant su-
ports entre els regants i pagesos de
la part dreta del delta de l'Ebre per
presentar-se com un candidat alter-
natiu, i clarament renovador, per dis-
putar-li la presidència de la Comuni-
tat de la Dreta de l'Ebre a Manolo
Macià. Tots els moviments estan en
marxa, tot i que  les diferents fonts
consultades admeten que és compli-
cat, tal com es va demostrar ja fa
anys quan per aconseguir el relleu
de Joel Bonet a la Comunitat de Re-
gants de l'Esquerra de l'Ebre es va
viure un procés molt complicat. El vot
delegat i ponderat seran el principal
escull. ■

Dani Forcadell, pagès,
membre d’UP i regidor
d’ERC, es perfila com
el candidat alternatiu Imatge de les paperetes aparagudes

a la zona delta. / L’EBRE



El Priorat i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, en peu de
guerra per l’aigua del Siurana

MEDI AMBIENT

Garcia  A. P.

El riu Siurana -que desemboca a
l’Ebre a Garcia- fa anys que baixa
sec. El cabal del riu és pràcticament
inexistent més enllà del pantà de
Siurana i els alcaldes del Priorat i la
societat civil han posat el crit al cel,
ja que tota l’aigua que hauria de bai-
xar pel riu es transvasa al pantà de
Riudecanyes des d’on la comunitat
de regants d’aquest indret la cedeix
a Reus i altres localitats del Baix
Camp.

Aquest mes de setembre, els alcal-
des del Priorat han fet un pas més i
diversos representants institucionals
de la comarca s’han reunit amb la
Plataforma en Defensa de l’Ebre i es-
tan estudiant conjuntament les vies
legals i de col·laboració que poden

emprendre contra el transvasament
d’aigües del riu Siurana a l’embassa-
ment de Riudecanyes. 

Des del consell d’alcaldes del Prio-
rat i el Consell Comarcal han aprovat
ja una moció on es demana, “la revi-
sió de les concessions d'aigües del
Priorat que es transvasen a altres
conques, amb especial atenció a
les concessions atorgades a la
Comunitat de Regants de Riude-
canyes”. El text aprovat posa da-
munt la taula un acord de nou punts.
El primer exigeix a l'Agència Catalana
de l'Aigua “un estudi de l'estat ac-
tual de les disponibilitats dels re-
cursos hídrics de la comarca, així
com una previsió de les necessitats
futures, i la planificació de les inver-
sions necessàries per garantir
aquestes necessitats”.

“La preocupació a la comarca del
Priorat és màxima pel que fa al riu
Siurana i el que institucionalment
fem ara és explorar totes les vies,
convençuts que allò que passa amb
el riu Siurana no s’aguanta des de
cap punt de vista: ni social, ni me-
diambiental, ni legal”, raona el pre-
sident del Consell Comarcal, Jordi
Sabaté.

Recentment des de la comarca s’-
han emprès diverses campanyes de
mobilització ciutadana, encapçala-
des per la Plataforma Volem el riu
Siurana Viu. Les aigües d’aquest riu
de la conca de l’Ebre es transvasen
històricament a l'embassament de
Riudecanyes, que es troba en una al-
tra conca hídrica. Més d'un 90% de
l'aigua del Siurana fa cap a l'embas-
sament del Baix Camp, mentre que

el Siurana baixa sec gairebé sempre
i hi ha pobles de la comarca del Prio-
rat que tenen greus problemes de
subministrament. A més, el major ca-
bal del riu Siurana afavoriria també
l’Ebre, ja que el Siurana aflueix a l’E-
bre al terme municipal de Garcia.

Jordi Sabaté afegeix que “el pro-
blema d'aigua a la comarca no
afecta tan sols alguns municipis, si-
nó tots. Pobles que estem a la con-
ca del riu Siurana i que demanen
coses realment bàsiques, comen-
çant per saber quin és l'estat actual
de l'explotació d'aquests recursos i
planificar-ne la gestió de manera
integral”. 

Els representants institucionals
del Priorat i la Plataforma en Defensa
de l’Ebre es van comprometre a
col·laborar estretament per poder es-
tudiar el cas a la comarca i veure qui-
nes possibilitats hi ha per revertir la
situació, tant des de la vessant insti-
tucional i de mobilització ciutadana
com per la via legal.

A la trobada hi van participar, per
part del Priorat, el president del Con-
sell Comarcal, Jordi Sabaté, i el vice-
president, Joan Carles Garcia, a més
de l’alcalde de Gratallops, Xavier Gar-
cia. Per part de la PDE hi van assistir
els portaveus Manolo Tomàs, Joan
Antoni Panisello i Josep Moldó. ■

Alcaldes del Priorat i la Plataforma en Defensa de l’Ebre estudien una via legal per evi-
tar que el riu Siurana -a la conca de l’Ebre- segueixi baixant sec, i que la seua aigua
continuï desviant-se fins al pantà de Riudecanyes

Representants del Priorat i la PDE, durant la reunió de treball. / CEDIDA

El Consell de la Ribera d’Ebre promociona el
GR-99 com un actiu turístic “de futur” a la comarca

TURISME

Móra dd’Ebre  A. P.

El Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre s’ha marcat l’objectiu que el
GR-99, el sender natural que reco-
rre la vora de l’Ebre i que coincideix
en alguns trams amb l’antic camí
de sirga, sigue un actiu turístic de
futur a la comarca. De fet, en els
propers anys s’invertirà més d’un
milió d’euros en l’adequació del
sender, gràcies als ajuts europeus
Leader.

Per tal de donar a conèixer
aquest sender, principalment entre
els veïns de la comarca, el Consorci
d’Iniciatives Socioeconòmiques ha
organitzat per al proper 22 d’octu-
bre la segona caminada popular

“GR-99 Camí Natural de l’Ebre”,
després de l’èxit que va tenir l’any
passat en la seua primera edició.

La caminada aquest any transco-
rre per una part de l’etapa 38 del
GR-99, concretament el tram que
va de Vinebre a Garcia. Els partici-
pants sortiran de l’avinguda Fran-
cesc Macià de Vinebre i aniran fins
al Pas de Barca de Garcia, en total
13,8 km, que recorreran en un
temps aproximat de 2 hores i 30 mi-
nuts i que tenen un grau de dificul-
tat mitjana. Per tant, està recoma-
nada a partir dels 10 anys, i els me-
nors han d'anar acompanyats d’un
adult. 

Les inscripcions es poden fer als
ajuntaments dels pobles de la Ribe-

ra d’Ebre fins al 14 d’octubre. El
preu és de 3 euros si es fa de forma
anticipada als ajuntaments o de 6
euros el mateix dia de la caminada,
i cobreix l’assegurança i el trasllat
en bus des del punt de trobada a la
zona d’acampada de Garcia fins a
Vinebre. Les places són limitades.
Els participants rebran un regal i un
refrigeri en acabar..  

El GR-99 és un dels últims sen-
ders homologats dins la xarxa cata-
lana i amb un recorregut total de
1.280 km (des de Fontibre, a Cantà-
bria, fins a Riumar) repartits en 42
etapes. A la comarca de la Ribera hi
transcorren tres etapes (37, 38 i
39), que coincideixen en la majoria
dels trams amb el Camí de Sirga. ■
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