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Pla B Segarra Garrigues (Ignasi Aldomà Buixadé) 

Propostes fetes a la Trobada de Poblet, 14 setembre 2012 
Trobada Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) 

 

Proposicions a dur a terme de manera immediata 
 

1. Revisió de les despeses vinculades a la construcció de l’obra i del seu grau 
d’execució, així com del càlcul de les despeses corrents posteriors. 

2. Revisar els projectes en fase d’execució i redimensionar-los cara a la reducció 
dels costos d’inversió i els posteriors de manteniment, amb particular atenció a 
la reducció dels costos energètics. 

3. Avaluació dels compromisos existents quant a finançament i pagaments i 
possible revisió dels convenis entre els diversos agents de l’obra. 

4. Assumpció per part de l’organisme directament dependent de la Generalitat de la 
captació de nous usuaris del canal. 

5. Situar el preu del m3 consumit en el regadiu per davall del llindar que faci viable 
la transformació en regadiu.  

6. Engegar projectes de demostració de la integració de les ZEPA en el regadiu en 
el sentit d’aconseguir una gestió ambiental que protegeixi efectivament les aus, 
s’autofinancii, tot adaptant els límits ZEPA i altres condicions a aquests 
objectius finals. 

7. Plantejar un projecte d’aprofitament de l’aigua a la conca del Segre en el marc 
d’un projecte de país, que és el que justifica els canvis introduïts en el projecte. 

8. Situar el projecte anterior com un projecte europeu innovador que pugui aspirar 
al finançament del nou Pla de Desenvolupament Rural. 

9. Replantejar el paper de la Comunitat de Regants, tot situant-lo en un context 
general de Comunitat d’Usuaris, i implicant les comunitats locals en la gestió 
directa dels projectes. 

 

Proposicions a dur a terme a mig termini 
1. Creació d’un organisme o fundació pilotat per l’administració de la Generalitat 

(possiblement creat pel Parlament i interdepartamental) per a situar el projecte 
en el context del desenvolupament integral de Ponent. 

2. En relació amb l’organisme anterior, creació d’una taula d’informació i de 
concertació amb els organismes socials de la regió de Lleida; comunitats, 
sindicats, ecologistes,... (possible paper de pont de la Universitat en aquest i 
l’anterior instrument). 

3. Plantejament de projectes i iniciatives en relació a les activitats de serveis, 
desenvolupament de la cadena agroalimentària i projectes d’alimentació-territori 
relacionades amb els regadius. 

4. Implantació d’alternatives energètics que redueixin la repercussió dels costos 
energètics en els regadius.  

5. Elaborar un projecte de desplegament del regadiu exemplar en el context de 
l’àrea mediterrània, tant per les tecnologies empleades, com per les pautes de 
promoció agrària i equilibri mediambiental . 
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6. Plantejament d’un pla de gestió de les ZEPA situat en el context del pla general 
anterior i en consonància amb les proves realitzades i amb els objectius 
enunciats de protecció i adaptació al nou projecte.  

7. Fixar els paràmetres de la possible interconnexió amb l’àrea metropolitana de 
Barcelona i la costa, tot preveient la seva contribució al finançament del projecte 
i el reequilibri territorial. 

 

Proposicions a dur a terme a llarg termini 
 

1. Integrar la gestió del canal Segarra Garrigues en la gestió general de l’aigua a la 
marge esquerra del riu Segre, tant a efectes de projectes com de compartir 
concessions i gestió quotidiana. 

2. Harmonització de la Noguera Pallaresa en el sentit del mínim cost energètic i de 
gestió, que passa per la utilització en els regadius del Baix Segre- Garrigues. 
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