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CiU creu «ofensiu» que el conseller Llena
reclami més compromís als regants del Ter

CiU de Santa
Cristina d’Aro
defensa la
construcció
d’una nova escola

El diputat Xavier Dilmé es pregunta què més se’ls pot demanar quan perdran les collites

C.T.B., Santa Cristina d’Aro
C.T.B., Girona

El conseller d’Agricultura, Joaquim Llena, va reclamar el dissabte més compromís per part
dels regants del Baix Ter per la
sequera crònica que està patint
Catalunya. La primera resposta
no es va fer esperar i ahir el diputat de Convergència i Unió, el
baixempordanès Xavier Dilmé,
va assegurar que el que va demanar Llena als regants és
«ofensiu». I es preguntava «quin
compromís pot ser més gran que
perdre les collites per manca d’aigua malgrat que a la conca del
Ter n’hi hagi, però es destini a altres territoris?». Dilmé, a més, va
anunciar que presentarà aquesta setmana una proposta de resolució per instar el Govern català a assumir el 18% del cost de
les obres de millora del rec del
Molí d’uns cinc milions d’euros,
que són el que reclamen d’aval
tant el govern de l’Estat com la
Generalitat.
Pel diputat democristià, el
conseller d’Agricultura, pel càrrec que ocupa i al sector pel
qual treballa, hauria de demanar
a altres activitats econòmiques,
com la indústria, el mateix compromís amb la despesa d’aigua
que s’exigeix als regants. Així
mateix, Xavier Dilmé creu que
«si es fa la inversió –que dissabte explicava Llena en la modernització de regadius–, hi ha
d’haver el crompromís que tindran aigua».
El diputat baixempordanès
també va defensar que qui ha de
comprometre’s amb la gent del
Ter és el govern de la Generalitat i fer els esforços que calguin
davant la situació d’escassetat
d’aigua que té el Ter. Dilmé va
criticar durament els avals que
l’Administració autonòmica i estatal reclamen als regants: «Demanar ara avals a uns pagesos
que no saben si tindran cap ingrés aquest any és surrealista
però demanar-los per millorar
uns recs que no sabem si porta-
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TRACTORADA. Imatge de la darrera manifestació dels regants del Baix Ter, a Verges, el passat dia 1 de maig.

ran aigua és impresentable».
Sobre la proposta perquè la
Generalitat assumeixi els cinc
milions del rec del Molí, Dilmé
va comentar que, en sotmetre’s
a votació del Parlament, «es po-

dran manifestar aixecant la mà
aquells polítics gironins que
diuen trobar malament el que
passa al Ter però que a l’hora de
la veritat fan possible, amb el seu
vot o amb el seu silenci, aquesta

situació». Finalment, Dilmé va
apuntar que caldrà obrir un nou
debat sobre per què l’aigua del
Ter és l’única de Catalunya que
es pot transvasar sense pagar ni
un euro al territori.

Volen embassaments al Tordera per regar
Europa Press/DdeG, Barcelona

L’Associació Agrària de Joves
Agricultors (Asaja) considera
que si es construissin petits embassaments i dipòsits amb una
gran capacitat al riu Tordera no
seria necessari transpor tar aigua d’altres conques perquè els
regants la utilitzessin durant els
mesos d’estiu. La presidenta de
l’entitat, Rosa Pruna, va assegurar en una entrevista que el compromís del sector agrícola amb

un ús «racional» de l’aigua no és
nou, i va citar com a exemple la
reivindicació que des de fa
temps emeten els regants del
Vallès Oriental i el Maresme,
que utilitzen aigua de conques
dels rius Congost –afluent del
Besòs– i el Tordera. «Fent petits
embassaments i grans dipòsits»
en conques hídriques com la del
riu Tordera –que neix a la muntanya del Montseny i desemboca entre el Maresme i la Selva–

no caldria canalitzar aigua d’altres conques, va dir Pruna.
«A l’estiu els pagesos es queden
curts» amb l’aigua que baixa del
Tordera, va dir Pruna, mentre
que, si s’acumulés el cabal de
l’hivern, no faria falta importar
aigua. La presidenta de l’associació d’agricultors va assegurar
que prova que la pagesia està
conscienciada de l’ús racional
de l’aigua és l’ús de la qual procedeix de plantes depuradores.

El grup de Convergència i
Unió de Santa Cristina d’Aro,
a l’oposició a l’Ajuntament, reclama que en comptes de cedir uns terrenys al Departament d’Educació perquè ampliï les instal·lacions del
col·legi d’educació infantil i
primària de la població, el
CEIP Pedralta, facin un nou
centre. En el darrer ple municipal, l’equip de govern va
aprovar la cessió de 846,72
metres quadrats de terrenys
limítrofs al centre escolar per
dur a terme aquesta ampliació.
El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
Josep Llensa, ha defensat que
en comptes d’ampliar el centre, el que s’hauria d’haver fet
és apostar per fer un centre escolar, de manera que l’Ajuntament hauria d’haver buscat
uns terrenys per ubicar-hi
aquest nou col·legi en lloc
d’haver-ne fet la cessió. Llensa, a més, considera que
aquests terrenys per fer-hi la
nova escola també haurien d’acollir la llar d’infants, de manera que els dos equipaments
estiguessin pròxims.
D’altra banda, Llensa també ha criticat les dues operacions de crèdit que es van
aprovar i que pugen a
1.126.227 euros perquè considera que l’equip de govern
–format pel PSC i Esquerra
Republicana– menteix ja que
assegura que hi ha dues operacions incloses que corresponen a actuacions que ja estaven pressupostades per
l’any 2007, per la qual cosa ha
ressaltat que no són operacions per a l’exercici d’enguany, sinó també per finançar-ne del passat. Així, ha assegurat que els 253.189 per a
les obres complementàries
del pavelló i els 26.700 d’obres
complementàries d’enllumenat són projectes del 2007.

