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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/10225/forcadell/presenta/candidatura/transversal/destronar/macia/comunitat/dre

ta 

 

 
L'empresari agrícola, regidor del govern d'ERC a l'Ajuntament d'Amposta i membre d'Unió de Pagesos, Dani 

Forcadell, ha presentat este dilluns els membres de la candidatura que l’acompanyen per optar al relleu de Manel 

Macià, president des de fa prop de 40 anys a la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre i que vol optar a la 

reelecció. 

 

“És una candidatura un punt improvisada. Fa dos mesos enrere això no estava previst”, ha explicat Forcadell als 

mitjans de comunicació. Segons ha relatat, el fet que ha motivat la creació d’esta nova candidatura ha estat 

que  l’actual vicepresident i ferm aspirant a succeït Macià, va decidir per motius  de salut deixar el seu càrrec. “Com a 

reacció, el senyor Macià, en no presentar-se el substitut [un candidat de consens acceptat per la majoria de 

comuners] va expressar la voluntat de presentar-se 4 anys més i als 2 anys de mandat dimitiria i traspassaria el 

càrrec al seu nebot”, ha continuat Forcadell. 

 

“Això va ser el detonant. Són actitud un punt cacics i antigues, per això ens hem plantat. Ja fa temps que tots els que 
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estem aquí veiem favoritismes, amiguismes, però arriba un punt que ens hem de plantar i dir prou. I en este punt 

estem”, ha reblat el líder de la candidatura. 

 

Un grup transversal 

“La comunitat ha d’estar oberta al món i la manera d’obrir-la és buscar visions diferents a la pagesa”. Amb esta 

intenció, Forcadel ha presentat una candidatura “transversal”, conformada per Cinto Costes, membre de la junta de la 

Cambra; Lluís Jornet, biòleg de l’IRTA de la Ràpita amb arrels pageses, Norbert van Schoor, empresari del sector de 

les floristeries; Albert Calvet, empresari arrosser; Gonçal Ferreres, arrosser i empresari del món dels espectacles, i 

Josep Maria Margalef i el president de la demarcació a l’ebre del Col·legi d’arquitectes Joan Manuel Margalef. 

  

 
Entre els membres de la candidatura hi ha arrossers, empresaris, i treballadors d'altres sectors, com la biologia o 

l'arquitectura. Foto: Sofia Cabanes 

 

Rebuig al PHN i canvi d’estatuts 

Entre les principals propostes de la candidatura liderada per Forcadell destaca el rebuig al Plha Hidrològic de la 

Conca de l’Ebre. “El senyor Macià pregona per tota Espanya que té 5.000 comuners al darrera a favor del pla quan 

això no és veritat. No s’ha fet cap assemblea oberta per parlar del tema”, lamenta Forcadell. Si esta nova candidatura 

resultés la guanyadora en les eleccions de la zona Delta (la que controla el 40% dels vots de tota la comunitat) que 

se celebraran el proper 17 d’octubre, Forcadell avança que introduirà el debat en el sí de la Comunitat. 

Una altra de les propostes clau és un canvi profund en els estatuts de l’entitat. “Això que el president estiga des de fa 

40 anys molt normal no és, dura més que Franco ja. No sé a què espera. Té 80 anys, en fa 40 que està, crec que ja 

arribat l’hora del relleu”, ha etzibat. La candidatura proposa un màxim de 8 anys a la junta. També proposen fer 

canvis en el sistema de vots delegats: “Ens temem que el dia de les eleccions vinga massivament un munt de papers 

signats i mal comprovats i puga tombar la nostra candidatura. Per això demanem a la gent que no signe papers en 

blanc i vingue personalment a votar el 17 d’octubre”. 

La nova candidatura també rebutja que familiars directes del president estiguin treballant per a la Comunitat. 

“Signarem un manifest i canviarem els estatuts per tal que cap familiar de primer grau del president i membre de junta 

puga treballar. No és ètic que ton germà treballe per a la comunitat signant tu les factures o que gran part de la feina 

de ton fill estiga vinculada a empreses de la Comunitat. No ho veiem transparent”, ha conclòs. 
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/5869-dani-forcadell-volem-canviar-la-comunitat-de-regants-de-la-dreta-de-l-

ebre 

 

 
“Això que fa 40 anys que està el mateix president, molt normal no és. Pràcticament dura més que Franco. Crec que 

ha arribat l’hora del relleu”. El jove agricultor i ampostí Dani Forcadell ha oficialitzat aquest matí la candidatura 

“transversal” i “alternativa” per destronar Manolo Masià com a president de la Comunitat de Regants del Canal de la 

Dreta de l’Ebre. 

Limitació de mandats a 8 anys. Més transparència en les contractacions, evitant parentius de directes.  Menys 

despeses de representació i viatges a l’estranger. O l’eliminació del vot per delegació. Són alguns dels eixos 

programàtics de la candidatura que encapçala Dani Forcadell per presidir la Zona Delta. Amb un 40% dels jornals -

24.000- és la que més pes té entre les 10 zones que configuren la Comunitat General de Regants del Canal de la 

Dreta de l’Ebre. 

Des de fa 40 anys, ambdues estan presidides per Manolo Masià. “Fa temps que estem veient molts favoritismes, 

amiguismes, favors...Arriba un punt que ens hem de plantar i hem de dir prou. Volem un canvi”, diu Forcadell, que ha 

donat pas després que el candidat de “consens” renunciés per malaltia i Masià decidís optar de nou a la reelecció. 

 Per posar fi a “l’opacitat” i les “actituds caciquils”, Forcadell lidera una candidatura “transversal” amb arrossaires, 

però també empresaris d’altres sectors, amb Juanma Margalef, Cinto Costes, Lluís Jornet, Norbert van Schoor, 

Gonçalo Ferreres o Albert Calvet. 

Un dels primers debats que es vol posar sobre la taula és el paper dins del Pla Hidrològic Nacional. “Masià va 

pregonant que té 5.000 comuners al darrera, que estan a favor del Pla quan això no és veritat: cap assemblea 

específica i oberta per parlar d’aquest punt tant transcendent al Delta de l’Ebre”, apunta Forcadell. “Actualment al riu 

Ebre es reguen 4 milions de jornals, que són 950.000 hectàrees, i la previsió és donar en reg la concessió a 2 milions 

de jornals més. Si ara ens arriba als nostres arrossars pel canal poca aigua i en baixa qualitat, què farem si es fan 54 

nous embassaments i donen opció a regar 2 milions de jornals més? Quina aigua ens arribarà?”. 

Mobilitzar els 900 propietaris i frenar el vot per delegació són dos dels principals cavalls de batalla de la candidatura 

que encapçala Forcadell, membres d’Unió de Pagesos i regidor d’ERC a l’Ajuntament d’Amposta. Les eleccions, en 

les què es renovarà la meitat de la Junta, són el 17 d’octubre. Les de la Comunitat General, unes setmanes més 

tard.  

   

http://www.ebredigital.cat/economia/5869-dani-forcadell-volem-canviar-la-comunitat-de-regants-de-la-dreta-de-l-ebre
http://www.ebredigital.cat/economia/5869-dani-forcadell-volem-canviar-la-comunitat-de-regants-de-la-dreta-de-l-ebre


 
 

  4 

2017.09.26 Dossier de premsa 

TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Dani_Forcadell_lidera_lalternativa_a_presidir_els_regants_de_la_Dreta/10569 

 
 

L'empresari agrícola, regidor del govern d'ERC a l'Ajuntament d'Amposta i membre d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell, ha 

anunciat públicament que liderarà una candidatura per rellevar de la presidència de la Comunitat General de la Dreta el 

veterà Manel Masià, al càrrec des de fa prop de 40 anys i que vol optar a la reelecció. Amb una llista formada 

principalment per joves pagesos, Forcadell concorrerà el pròxim 17 d'octubre a les eleccions de la Comunitat de Regants 

de la Zona Delta, per poder forçar la marxa de Masià. Considera imperatiu que l'entitat deixi de donar suport al Pla 

Hidrològic de la Conca de l'Ebre i s'hi oposi frontalment.  

 

El segon gran repte de Forcadell i el seu equip passa per una reformar dels estatuts que capgiri de dalt a baix la dinàmica 

interna de la Comunitat General. També vol modificar els estatuts per fer la gestió més democràtica i transparent.  

 

Tot i que el mandat presidencial de Masià a la General no s'esgota fins aquí dos anys, si els renovadors l'acaben 

desbancant del sector Delta podrien construir una majoria alternativa i aplanar el camí perquè els presidents de zona 

elegeixin un nou dirigent de la Comunitat a finals de novembre. A la zona Delta hi ha 24.000 jornals amb gairebé 900 

propietaris cosa que vol dir que molts són petits propietaris. L’objectiu és que aquets es mobilitzen. 

 

http://teveon.tv/noticia/Dani_Forcadell_lidera_lalternativa_a_presidir_els_regants_de_la_Dreta/10569


EL PUNT AVUI
DIMARTS, 26 DE SETEMBRE DEL 201736 | Camp i Ebre |

El polèmic transvasament
de l’Ebre va sacsejar la Co-
munitat de Regants de
l’Esquerra de l’Ebre i els
regants van aconseguir
desbancar Joel Bonet des-
prés de dècades al poder.
Una situació que, tot i al-
gun intent, no es va repro-
duir a la Comunitat de Re-
gants de la Dreta de l’Ebre,
que és presidida per Manel
Masià des del 1980. És
l’única organització
ebrenca que dona suport
al pla hidrològic de la con-
ca de l’Ebre, un suport, pe-
rò, que mai s’ha debatut
en assemblea sinó que es
tracta d’una decisió de la
junta directiva. I precisa-
ment aquest suport al pla
hidrològic és un dels mo-
tius que han portat un
grup de regants a presen-
tar una candidatura alter-
nativa a la de Masià. L’ar-
rossaire, membre d’Unió
de Pagesos i regidor d’ERC
a l’Ajuntament d’Ampos-
ta, Dani Forcadell, lidera
l’oposició a Masià. “Som
una candidatura transver-
sal”, va explicar ahir For-

cadell. Així, formen part
de la llista de Forcadell: Ja-
cint Costes, de la Cambra
Arrossera del Montsià;
Lluís Jornet, biòleg; Nor-
bert van Schoor, empresa-
ri de plantes i flors; Albert
Calvet, empresari arros-
ser; Gonçal Ferreres, em-

presari, i l’arquitecte Juan
Manuel Margalef.

La candidatura de For-
cadell aspira a la presidèn-
cia de la Comunitat de Re-
gants de la Zona Delta,
una de les deu que formen
la Comunitat de Regants
de la Dreta de l’Ebre, i que

com la resta fa eleccions el
17 d’octubre que ve. “La
zona Delta aglutina 900
propietaris, la nostra feina
és mobilitzar-los. Si torna
a guanyar Masià tot conti-
nuarà igual”, va dir Forca-
dell.

La Comunitat Zona

Delta és la que té més pes
dins el conjunt dels re-
gants de la dreta de l’Ebre,
un 40%. L’objectiu de la
candidatura de Forcadell
és accedir després a la jun-
ta directiva de la Comuni-
tat de la Dreta de l’Ebre,
que es renovarà al novem-

bre. “Volem posar fi al ca-
ciquisme que encara per-
dura a la comunitat de re-
gants, renovar els estatuts
i que els regants es posicio-
nen sobre el pla hidrolò-
gic”, va manifestar Forca-
dell, que rebutja l’incre-
ment d’hectàrees de rega-
diu i la construcció de
nous embassaments a la
conca de l’Ebre.

La candidatura de For-
cadell fa dos mesos que es
va començar a gestar. Ma-
sià havia de deixar pas al vi-
cepresident, Fernando
Porres, que hi ha renun-
ciat per motius de salut.
Llavors Masià va comuni-
car que continuaria quatre
anys més i després el relle-
varia el seu nebot, una pro-
posta que ha aixecat críti-
ques entre els regants. ■

Un grup de regants del Delta
disputa el lideratge a Masià
TRANSVERSAL El regidor d’ERC i membre d’UP Dani Forcadell presenta una candidatura alternativa a la presidència de
la Comunitat de la Dreta de l’Ebre PLA HIDROLÒGIC S’oposen al pla de conca i plantegen la renovació dels estatuts

Lurdes Moreso
AMPOSTA

17.10.2017
és la data en què les deu co-
munitats que formen la Co-
munitat de Regants de la Dre-
ta de l’Ebre elegeixen la junta.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Dani Forcadell, al centre, amb els membres de la seua candidatura ■ L.M.

La segona edició del Festi-
val de Curtmetratges Psi-
curt sobre salut mental
treballarà amb les escoles
durant les jornades –a di-
ferència de l’any passat,
que va ser a posteriori–.
Els dies 2 i 4 d’octubre, a El
Pòsit de Tarragona, es

passaran projeccions des-
tinades a centres educa-
tius amb el debat corres-
ponent. El festival tindrà
tres modalitats diferents
de participació: la secció
oficial, en què participen
autors d’arreu de l’Estat
espanyol; la secció Edu-
curt, amb la participació
d’estudiants d’ESO, batxi-
llerat i cicles formatius, i la

secció Educurt Exprés,
destinada a estudiants
d’ESO, batxillerat, cicles
formatius i universitat, en
què es realitzarà una peça
fent servir un element i
unes localitzacions propo-
sades per l’organització.
En aquesta edició es conti-
nuaran convocant els tres
premis en la categoria fic-
ció, el premi al públic i, a

més, s’hi afegeix el premi a
l’animació. A banda, tam-
bé s’oferiran dues classes
magistrals amb el guanya-
dor de l’edició anterior,
Nacho Solana.

El Psicurt és un projec-
te cultural, social i de salut
que permet promoure la
creació artística, la sensi-
bilitat del públic i projec-
tar la ciutat com a referent
cultural. Enguany s’hi han
presentat 303 propostes,
el triple que l’any passat.
Les projeccions es faran
del 2 al 8 d’octubre a l’Anti-
ga Audiència i al Teatre del
Serrallo i l’entrada és gra-
tuïta. ■

El Psicurt treballarà la
salut mental als col·legis
M. Martínez / Infocamp
TARRAGONA Els Mossos d’Esquadra in-

vestiguen l’autoria dels ro-
batoris que hi ha hagut en
cinc instituts del Baix Ebre
i el Montsià aquest cap de
setmana. Segons el Depar-
tament d’Ensenyament,
els assalts han afectat l’IES
Roquetes, el Verge de la
Candelera de l’Ametlla de
Mar, el Daniel Mangrané

de Jesús, les Planes de San-
ta Bàrbara i el Sagrat Cor
d’Amposta, una escola ins-
titut concertada.

En la majoria dels casos,
els lladres es van endur
únicament petites quanti-
tats de diners i, per trobar-
los, no van dubtar a forçar
portes, regirar despatxos o
rebentar armariets del
professorat. No s’ha detec-
tat la sostracció d’equips
informàtics. ■

ACN
TORTOSA

Onada de robatoris
en instituts de l’Ebre

Camp i Ebre


