El pantà de
Riudecanyes es
troba al 30% de la
seva capacitat
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El butlletí de la CUP Riudoms
Tota la informació de la nostra activitat dins
i fora de l’Ajuntament.
Perquè no només creiem que
les coses poden canviar, sinó
que han de canviar, des de la
candidatura d’Unitat Popular de
Riudoms animem els veïns i les
veïnes de la nostra vila a participar en el nostre projecte, que
a partir d’ara també és el vostre,
i l’obrim a totes les persones i
col·lectius que, des de l’àmbit
local, treballem per construir un
poble lliure i socialment just.
Redacció, disseny i maquetació
Assemblea local CUP Riudoms
Visita la nostra pàgina web i participa!
www.riudoms.cup.cat
Escriu-nos a
riudoms@cup.cat
facebook.com/CUPRiudoms
@CUPRiudoms

la dada

182.500m3
Concessió anual d’aigua
de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes a
l’Ajuntament de Riudoms

|

Tiratge: 1900 exemplars Preu: 274,60€

QUINA ÉS LA GESTIÓ DE L’AIGUA
DEL PANTÀ DE RIUDECANYES?
La CUP de Riudoms, Reus, el Priorat i els nostres diputats al Parlament hem treballat
conjuntament en un seguit de propostes que condueixin a una resolució consensuada
d’aquesta problemàtica. Seguint el model de la Taula del Ter hem demanat la creació
d’una taula de negociació per part de l’ACA on hi participin tots els actors implicats.
Actualment, el pantà de Riudecanyes
es troba al 30% de la seva capacitat.
Per aquesta raó en els darrers mesos
ha revifat la preocupació del sector
agrari en relació a la disponibilitat
d’aigua. Entre els principals motius
destaca la falta de pluja, però també
la gestió dels recursos hídrics per part
de la Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes (CRPR) i l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).
La gestió de l’aigua per part de la
CRPR presenta un seguit d’interrogants. En les darreres setmanes han
aparegut notícies sobre diversos municipis del Baix Camp, així com altres
ens, que han utilitzat l’aigua provinent
de drets de reg per abastir la població
o per altres activitats no relacionades
amb l’agricultura. Aquests fets, pels
quals l’ACA ha obert una investigació,
han estat denunciats reiteradament
pel GEPEC (grup d’estudi i protecció
dels ecosistemes catalans) en els
últims anys i darrerament també s’hi
ha afegit la Unió de Pagesos.

al Baix Camp. Al Priorat, els pobles que
haurien de proveir-se d’aigua del riu
Siurana no ho poden fer. Mentre que
al Baix Camp, els pobles que utilitzen
aigua del pantà de Riudecanyes poden
trobar-se amb restriccions per part de
la CRPR. Un fet que afecta especialment els pagesos que tenen drets de
reg i necessiten aquests recursos hídrics per garantir el desenvolupament
dels seus cultius i la seva activitat
professional. Una situació paradoxal,

No existeix una guerra
entre territoris, sinó una
problemàtica global al voltant
de l’aigua
tenint en compte que la funció principal del Pantà de Riudecanyes és el
proveïment d’aigua de reg.

L’aigua del pantà de Riudecanyes no
prové exclusivament dels barrancs ni
de la conca hidrològica que hi desemboquen, sinó que principalment es
proveeix a través d’un transvasament
del riu/pantà de Siurana. L’entitat
ecologista GEPEC i la plataforma Riu
Siurana Viu han denunciat que el riu
no compta amb el cabal ecològic que
estableix la Unió Europea1 .

Per tal d’avaluar l’impacte d’aquesta
situació a nivell municipal, la CUP ha
proposat a l’Ajuntament la creació d’un
grup de treball amb la participació
de tècnics i representants de tots els
grups polítics. L’objectiu d’aquesta
proposta és iniciar un estudi sobre les
possibilitats de promoure un canvi i
millora del model de gestió municipal, analitzant la situació actual i els
possibles escenaris de futur on no està
assegurada la continuïtat del model
existent.

Aquest conjunt de circumstàncies
afecten de forma diferent al Priorat i

1.

Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE

Cal repensar l’ús de l’aigua,
especialment pel que fa al
disseny i manteniment de
les zones verdes, rotondes,
parcs i jardins per disminuir
el consum d’aigua

Cal ser responsables
i afrontar el canvi d’un model
amb data de caducitat
La situació s’agreujarà a causa del dèficit de pluviometria i a l’obligació de l’ACA
de complir, tard o d’hora, amb la directiva europea. L’obligació de l’Ajuntament
és estudiar amb suficient antelació una solució de futur que garanteixi l’abastament d’aigua per al municipi, de forma tècnica i econòmicament viable.
Per què disposem d’aigua del pantà?
A principis del segle XX es va construir
l’embassament de Riudecanyes per tal
de portar aigua potable a la ciutat de
Reus, així com per garantir el reg dels
camps de diversos municipis, entre els
quals, Riudoms. L’estudi del projecte
incloïa les conques de Riudecanyes i
Siurana, es proposava la construcció
de l’embassament de Riudecanyes
i una conducció des de la conca del
Siurana.
Les obres de la presa del Pantà de
Riudecanyes es van finalitzar l’any
1918, però entre el 1989 i 1991 es
va fer un recreixement, fins arribar a
l’actual capacitat de l’embassament
de 5,3 Hm3. L’embassament rep les
aigües de tots els barrancs que s’hi

aboquen, així com del transvasament
del Siurana. Pel que fa l’embassament
de Siurana, les obres es van iniciar el
1960 i després d’alguns anys aturades, es van finalitzar el 1972. Té una
capacitat de 12,43 Hm3.
Des de l’embassament de Riudecanyes s’abasteixen principalment les
poblacions de Reus i Riudoms, i també
els regadius del Baix Camp. Destaquem que el municipi de Riudoms en
rep uns 0,3 Hm3 anuals, dels quals una
part és utilitzada pels pagesos i l’altra
per l’Ajuntament. A la ciutat de Reus
s’abasteixen uns 2,6 Hm3 anuals1.
L’Ajuntament de Riudoms posseeix un
2,42% de les concessions administratives del Pantà de Riudecanyes, atès

La problemàtica de l’aigua, lluny de resoldre’s,
s’anirà agreujant amb el pas del temps sino hi
actuem decididament tots els agents implicats

que va fer aportacions per al desenvolupament del projecte, juntament
amb l’Ajuntament de Reus (28,93%),
Vilaseca i Salou (0,89%) i Riudecanyes
(0,27%).
La concessió administrativa d’aigua
ens permet disposar de 182.500 m3
d’aigua (anuals) que s’utilitzen en la
seva totalitat -sempre que hi hagi
aigua suficient- per a l’abastiment de
la població de Riudoms. D’altra banda,
l’Ajuntament també té 147 drets de
reg2 (dades del 2006) que sembla ser
que s’utilitzarien per a reg de parcs i
jardins3. Malgrat tot, no es pot comptabilitzar exactament el consum dedicat
a reg ja que no existeixen xarxes separades per a l’abastament d’aigua a
la població i per a reg. És per això que
només se’n pot fer una aproximació.
A banda de participar en el projecte
inicial del Pantà, l’any 2004 l’Ajuntament de Riudoms també va participar en la renovació de la sèquia del
«Canal Vell», que juntament amb la
del «Canal Nou», la «Primera» i la de
«Salou» distribueixen l’aigua de la
CRPR al conjunt del terme municipal.
El Consistori va assumir un primer
pagament de les obres per valor de
48.080€; el segon pagament està
valorat en 219.258,3€ i es pagarà durant 25 anys a raó de 8770,3€ anuals,
iniciant-se el pagament de la primera
quota l’any 20304.

Cost de subministrament
Tipologia

Fix (€/m3)

Variable (€/m3)

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

0,3374

0,0908

Reserva Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

0,2164

0,21

Pantà Riudecanyes (Concessió)

0,499

-

Pantà Riudecanyes (Resta)

0,1506

-

Cost de subministrament que assumeix l’Ajuntament per l’ús de l’aigua de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes i el Consorci d’Aigües de Tarragona (mitjana dels darrers anys)3

origen de l’aigua
Procedència

% respecte el total anual

Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
(CRPR)

43,98%

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

38,83%

Mines on participa l’Ajuntament

14,78%

Pous municipals

2,41%

Fonts de subministrament d’aigua de les quals fa ús l’Ajuntament indicant el percentatge d’utilització
respecte el total del consum anual (mitjana dels darrers anys)3

Propostes per
a resoldre la situació
Gestió eficaç i transparent
L’ACA ha de vetllar perquè tots els
organismes que gestionen l’aigua ho
facin de manera correcta i alhora ha
de garantir el compliment del cabal
ecològic del riu Siurana. És per això
que també cal exigir a la CRPR que
s’impliqui activament en millorar la
transparència de l’ens i el control sobre la gestió de l’aigua. Especialmenten tots aquells casos en què es tingui
la sospita que es fa un mal ús dels
drets de reg per part d’ajuntaments i/o
altres entitats.
Igualment, destaquem l’anomalia que
suposa la gestió privada del pantà de
Riudecanyes atès que tota la resta de
pantans de Catalunya són de gestió
pública. El canvi de gestió privada a
gestió pública propiciaria un nivell de
transparència més elevat així com un
millor control dels usos de l’aigua. En
aquest supòsit, l’Administració hauria
de garantir el subministrament d’aigua

als pagesos que actualment disposen de drets de reg (propietaris de
la CRPR), de la mateixa manera que
els usuaris domèstics tenim accés a
l’aigua a les nostres cases tot i no ser
propietaris de l’aigua que consumim.
Revisar el model de gestió municipal
Essent conscients que aquesta problemàtica traspassa l’àmbit municipal, és necessari analitzar quin és el
model de gestió municipal de l’aigua,
i alhora estudiar possibles canvis per
garantir l’abastament d’aigua al municipi de forma tècnica i econòmicament
viable en cas que les condicions i les
fonts de subministrament actuals
canviïn i/o disminueixin.
A més, tenint en compte les sospites
que existeixen sobre l’ús inadequat
dels drets de reg per part d’alguns
municipis del Baix Camp i el Tarragonès, cal revisar tots els títols i
drets d’aigua de titularitat municipal
provinents de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes (CRPR) per

1.

Incidència ambiental i social del transvasament Siurana-Riudecanyes (Tarragona). GEPEC, febrer 2018.

2.

Butlletí Informació Municipal núm. 39

3.

Respostes de l’equip de govern al Ple Municipal, març 2018

4.

Butlletí Informació Municipal núm. 12

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.
També és necessari que els espais
verds siguin dissenyats d’una altra
manera (materials, vegetació, ornaments...), garantint igualment un bon
aspecte visual, però alhora reduint
substancialment el consum d’aigua
adaptant-se a la nova cultura de l’aigua i del territori.
Quantificar les necessitats
per l’agricultura
Cal que el conjunt de la comunitat pagesa, que fa ús de l’aigua de reg provinent del pantà de Riudecanyes, analitzi
de forma exhaustiva quina quantitat

L’Ajuntament disposa d’una
concessió administrativa de
la CRPR de 182.500 m3 d’aigua
per ús de boca, així com de
147 drets de reg
d’aigua necessita per garantir el
desenvolupament dels seus cultius i la
seva activitat professional.
Millora de les infraestructures
i reaprofitament de l’aigua
L’ACA hauria de realitzar una millor
planificació per optimitzar i garantir
una major eficiència dels recursos
hídrics a les nostres comarques.
En primer lloc es podrien implantar
infraestructures que permetin el reaprofitament de les aigües. D’aquesta
manera, l’aigua tractada a les depuradores, abans d’abocar-se a lleres de
rius i rieres, podria ser utilitzada per a
ús agrícola.
En segon lloc, es podria introduir un
sistema per a la recollida d’aigües
pluvials de forma separada, a partir
de dipòsits i xarxes. Aquesta inversió evitaria sobrecarregar l’Estació
Depuradora d’Aigua Residual (EDAR) i
garantiria un ús més adient i eficient
de l’aigua.

La CUP a l’Ajuntament
Tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades
per la CUP Riudoms als Plens municipals del passat 17 d’abril i 22 de maig del 2018

A l’abril es van aprovar dues millores relacionades amb la rehabilitació
d’edificis i instal·lacions dels habitatges del nucli antic. Des de la CUP hi
estem totalment d’acord i per això hi
vam votar a favor. Però vam deixar
clar que segons el nostre parer s’ha
produït una situació injusta per als
propietaris atès que durant els anys
2016, 2017 i 2018 les condicions
per a dur a terme rehabilitacions
en edificis del nucli antic han variat
contínuament. Aquest fet ha provocat
que els propietaris hagin tingut ajudes
desiguals en funció de l’any en què

s’ha iniciat l’expedient d’obres. És per
això que vam demanar a l’equip de
govern una millora en la planificació
i la comunicació del sistema d’ajuts a
fi d’evitar situacions injustes als veïns
que volen millorar l’estat i les condicions dels habitatges al nucli antic.
Concretament, les dues mesures aprovades en aquest Ple tenen com a objectiu aminorar l’impost de la fiança en
aquelles obres que tenen concedida
una subvenció per a la rehabilitació, i
concedir una bonificació de l’«Impost
de Construccions i Obres» del 95%.

Precs i preguntes

Tens algun dubte o necessitat?

Contacta amb els
regidors!

Pere Campíñez

Roser Torres

pcampinez@riudoms.cat

rtorres@riudoms.cat

uu COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES

Mocions
presentades

Quin és l’ús real de l’aigua provinent dels drets de reg que posseeix actualment l’Ajuntament de Riudoms?

la gestió i l’ús de
XXSobre
l’aigua provinent del Pantà

Atesa l’escassetat d’aigua al Pantà de Riudecanyes, l’Ajuntament ha renunciat o té previst renunciar als drets de reg i/o a la concessió administrativa? És una renúncia definitiva o temporal?
S’ha exigit alguna compensació a algun dels organismes responsables,
com ara la CRPR o l’ACA?

de Riudecanyes i la seva
comunitat de regants
Denegada, amb el vot en contra
de PDECat

suport al professorat
VVEn
de l’IES Palau de Sant
Andreu de la Barca

uu CULTURA
Existeix algun protocol o normativa que reguli quines són les les actuacions on participa el Cavall dels Nebot? Què especifica respecte la participació a esdeveniments de dins i fora del municipi?

Aprovada per unanimitat

suport als Comitès en
VVEn
Defensa de la República
Aprovada per unanimitat

Demanem que l’Ajuntament realitzi un inventari de béns artístics que
inclogui donacions, regals protocol·laris i altres objectes que estiguin sota
custòdia de l’Ajuntament
uu EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Es preveuen realitzar actes de caràcter municipal al gimnàs del CEIP Beat
Bonaventura més enllà del seu ús com a equipament escolar?
Quins han estat els criteris tècnics que han previst enderrocar parcialment una part de l’edifici històric de les Monges?
Està previst al contracte de licitació del Bar del Casal Riudomenc col·locar
una caseta a la plaça de l’Església? S’ha tingut en compte l’afectació en
el cas de les activitats on es requereix de tot l’espai de la plaça (St Joan,
Barris, St Jaume...)?

Acompanya’ns al pròxim Ple!
La convocatòria del pròxim Ple municipal
ordinari és al 19 de Juliol a les 19h

