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Europa avala el canal Segarra -  
Garrigues 
Brussel·les tanca el procediment després de vint anys i l’Estat evitarà 
la multa 
REDACCIÓ - BRUSSEL·LES - 10 juny 2021 

Un terreny de vinyes rep l’aigua del Segarra-Garrigues a l’espai protegit anomenat els Bessons. EVA POMARES / ARXIU. 
 
   Brussel·les ha avalat les mesures correctores del Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat i ha tancat el procediment sancio-
nador obert des de feia 20 anys. La Comissió Europea ha decidit cloure el procediment d’infracció que va obrir contra l’Estat el 2001 
perquè el projecte afectava zones importants per a la conservació de les aus (ZEPA).  
   El Tribunal de Justícia de la UE havia confirmat la vulneració de la directiva europea el 2008 i des de llavors es mantenien converses 
amb Brussel·les per compensar l’afectació. Finalment, ahir l’executiu europeu va donar per bones les mesures aplicades pel govern i 
l’Estat evitarà una multa europea per l’incompliment.  
   Brussel·les ha adoptat aquesta decisió després de valorar favorablement el darrer informe de seguiment mediambiental del projecte 
remès per la Generalitat a final de l’any passat i que per a la Comissió fa compatible el reg amb la preservació del medi ambient. 
 
 

Informació publicada a El Punt Avui. Dijous, 10 de juny del 2021. 
 



Brussel·les avala les mesures 
correctores del Segarra-Garrigues i 
tanca el procediment sancionador 
després de 20 anys 
ACN - Dimecres, 9 de juny de 2021  

   Brussel·les ha avalat les 
mesures correctores del 
Segarra-Garrigues impulsades 
per la Generalitat tancant el 
procediment sancionador 
després de 20 anys. La 
Comissió Europea ha decidit 
tancar el procediment 
d'infracció que va obrir contra 
Espanya el 2001 perquè el 
projecte afectava zones 
importants per a la conservació 
de les aus.  
   El Tribunal de Justícia de la 
UE va confirmar la vulneració 
de la directiva europea al 
respecte el 2008 i des de 
llavors es mantenien converses 
amb Brussel·les per compensar 

l'afectació. Finalment, aquest dimecres l'executiu europeu ha donat per bones les mesures que ha aplicat el Govern i l'Estat evitarà una 
multa europea per l'incompliment. 
   La Comissió Europea ha decidit tancar l'expedient d'infracció del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, segons la comunicació que 
ha rebut el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la UE. 
   Brussel·les ha adoptat aquesta decisió després de valorar favorablement el darrer informe de seguiment mediambiental del projecte 
remès per la Generalitat, amb data de 31 de desembre del 2020. Els serveis de la Comissió Europea han considerat que, amb 
l'execució definitiva de la darrera mesura compensatòria pendent del projecte, s'ha donat compliment a la Sentència condemnatòria del 
Tribunal de Justícia de la UE de desembre del 2007. D'aquesta manera, la CE avala les actuacions dutes a terme per la Generalitat en 
aquest sentit. 
 
Fer compatible el reg amb la preservació del medi ambient 
   Des de l'any 2011, el Govern -a través de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- ha anat aprovant i 
executant diferents projectes que inclouen actuacions encaminades a corregir i compensar l'impacte ambiental del nou regadiu, en 
compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del Projecte de regadiu i de la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues.     
   La DIA preveia diferents mesures compensatòries per tal de fer compatible la implantació del reg amb la conservació del medi 
ambient i, en especial, amb la preservació dels ocells, tal com exigia Brussel·les. 
   Una de les mesures que s'ha dut a terme i que està tenint una repercussió important per a la conservació del hàbitats esteparis és la 
gestió de superfícies amb finalitats ambientals. Així mateix, s'ha executat moltes altres actuacions per afavorir la presència i nidificació 
d'ocells a la zona del Segarra-Garrigues. També s'han posat en marxa processos la gestió de finques de massa comuna resultants dels 
procediments de concentració parcel·lària desenvolupats en l'àmbit del regadiu del canal, essent finques ubicades tant dins de la zona 
de xarxa Natura 2000 o en zona perifèrica d'aquesta. 
   Cal recordar que el projecte del canal Segarra-Garrigues aprovat el 1994 preveia posar en regadiu unes 70.000 hectàrees de finques 
de secà, tot i que aquesta superfície es va acabar veient reduïda considerablement ja que més d'un 40% va acabar sent considerada 
zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i va passar a formar part de la Xarxa Natura 2000. Aquest fet ha comportat que les 
finques afectades hagin vist limitat el regadiu a través del Segarra-Garrigues. 
 
Informació publicada al digital Nova Tàrrega. Dimecres, 9 de juny del 2021. 

 



Brussel·les avala les mesures 
correctores del Segarra-Garrigues i 
tanca el procediment sancionador 
després de vint anys 
S'evita així una multa per l'incompliment de la directiva europea 
sobre la preservació de les aus 
ACN -  09.06.2021   

 
   Brussel·les ha avalat les mesures correctores del canal Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat. La Comissió Europea ha 
decidit així de tancar el procediment d’infracció que va obrir contra l’estat espanyol el 2001 perquè el projecte afectava zones 
importants per a la conservació de les aus. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va confirmar la vulneració de la directiva 
europea el 2008 i d’ençà de llavors es mantenien converses amb Brussel·les per compensar l’afectació. Finalment, avui l’executiu 
europeu ha donat per bones les mesures que ha aplicat el govern i l’estat evitarà una multa milionària. 
   Brussel·les ha adoptat la decisió després de valorar favorablement el darrer informe remès per la Generalitat, amb data de 31 de 
desembre de 2020. Els serveis de la Comissió Europea han considerat que s’ha donat compliment a la sentència condemnatòria. 
 

Fer compatible el reg amb la preservació del medi ambient 
   D’ençà de l’any 2011, el govern ha anat aprovant i executant diferents projectes que inclouen actuacions encaminades a corregir i 
compensar l’impacte ambiental del nou regadiu, en compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte de regadiu i de 
la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues. La DIA preveia diferents mesures per tal de fer compatible la implantació del reg 
amb la conservació del medi ambient i, en especial, amb la preservació dels ocells. 
   Una de les mesures que s’ha dut a terme i que té una repercussió important per a la conservació dels hàbitats esteparis és la gestió 
de superfícies amb finalitats ambientals. Així mateix, s’ha executat moltes altres actuacions per afavorir la presència i nidificació d’ocells 
a la zona. També s’han posat en marxa processos la gestió de finques de massa comuna resultants dels procediments de concentració 
parcel·lària desenvolupats en l’àmbit del regadiu del canal, essent finques ubicades dins de la zona de xarxa Natura 2000 o en la 
rodalia. 
   Cal recordar que el projecte del canal Segarra-Garrigues, aprovat el 1994, preveia posar en regadiu unes setanta mil hectàrees de 
finques de secà, tot i que aquesta superfície es va reduir considerablement, perquè més d’un 40% va acabar sent considerada zona 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i va passar a formar part de la Xarxa Natura 2000. Aquest fet ha comportat que les finques 
afectades hagin vist limitat el regadiu a través del canal. 
 

Informació publicat a Vilaweb. Dimecres, 9 de juny del 2021. 



Brussel·les avala les mesures 
correctores del Segarra-Garrigues i 
tanca el procediment sancionador 
després de 20 anys 
S'evita així una multa per l'incompliment de la directiva europea 
sobre la preservació de les aus 
ACN - 11 juny, 2021 

ACN / Pla mitjà on es pot veure un camp de cultiu de cereal i al fons un aqüeducte del canal Segarra-Garrigues al Talladell, a Tàrrega, el 30 d'abril de 2019. 
 

    Brussel·les ha avalat les mesures correctores del Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat tancant el procediment 
sancionador després de 20 anys. La Comissió Europea ha decidit tancar el procediment d’infracció que va obrir contra Espanya el 2001 
perquè el projecte afectava zones importants per a la conservació de les aus. El Tribunal de Justícia de la UE va confirmar la vulneració 
de la directiva europea al respecte el 2008 i des de llavors es mantenien converses amb Brussel·les per compensar l’afectació. 
Finalment, aquest dimecres l’executiu europeu ha donat per bones les mesures que ha aplicat el Govern i l’Estat evitarà una multa 
europea per l’incompliment. 
   La Comissió Europea ha decidit aquest dimarts tancar l’expedient d’infracció del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, segons la 
comunicació que ha rebut el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Secretaria d’Acció Exterior i de 
la UE. 
   Brussel·les ha adoptat aquesta decisió després de valorar favorablement el darrer informe de seguiment mediambiental del projecte 
remès per la Generalitat, amb data de 31 de desembre del 2020. Els serveis de la Comissió Europea han considerat que, amb 
l’execució definitiva de la darrera mesura compensatòria pendent del projecte, s’ha donat compliment a la Sentència condemnatòria del 
Tribunal de Justícia de la UE de desembre del 2007. D’aquesta manera, la CE avala les actuacions dutes a terme per la Generalitat en 
aquest sentit. 
 

Fer compatible el reg amb la preservació del medi ambient 
   Des de l’any 2011, el Govern -a través de l’aleshores Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- ha anat aprovant i 
executant diferents projectes que inclouen actuacions encaminades a corregir i compensar l’impacte ambiental del nou regadiu, en 
compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Projecte de regadiu i de la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues.    
La DIA preveia diferents mesures compensatòries per tal de fer compatible la implantació del reg amb la conservació del medi ambient 
i, en especial, amb la preservació dels ocells, tal com exigia Brussel·les. 



   Una de les mesures que s’ha dut a terme i que està tenint una repercussió important per a la conservació del hàbitats esteparis és la 
gestió de superfícies amb finalitats ambientals. Així mateix, s’ha executat moltes altres actuacions per afavorir la presència i nidificació 
d’ocells a la zona del Segarra-Garrigues. També s’han posat en marxa processos la gestió de finques de massa comuna resultants dels 
procediments de concentració parcel·lària desenvolupats en l’àmbit del regadiu del canal, essent finques ubicades tant dins de la zona 
de xarxa Natura 2000 o en zona perifèrica d’aquesta. 
   Cal recordar que el projecte del canal Segarra-Garrigues aprovat el 1994 preveia posar en regadiu unes 70.000 hectàrees de finques 
de secà, tot i que aquesta superfície es va acabar veient reduïda considerablement ja que més d’un 40% va acabar sent considerada 
zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i va passar a formar part de la Xarxa Natura 2000. Aquest fet ha comportat que les 
finques afectades hagin vist limitat el regadiu a través del Segarra-Garrigues. 
 

Informació publicada a La Mañana. Divendres, 11 de juny del 2021. 
 

Brussel·les retira l'amenaça al canal 
10/06/2021 
 
   Vint anys després de la denúncia d’organitzacions ecologistes contra el Regne d’Espanya a l’entendre que les obres del canal 
Segarra-Garrigues causaven un greu impacte en zones d’especial protecció d’aus, s’ha tancat el litigi al considerar el col·legi de 
comissaris de la Unió Europea que han pres les mesures necessàries per garantir aquesta protecció i fer compatible el regadiu amb la 
conservació de les aus protegides. La denúncia es va traduir en un contenciós i una posterior sentència del tribunal de la UE contra 
Espanya el 2007 per l’impacte sobre les aus que podia traduir-se en abundants multes a Espanya, la retirada de subvencions 
comunitàries i, en última instància, fins i tot la paralització de les obres. 

   En els últims anys hi ha hagut una intensa negociació per adaptar-se als criteris comunitaris que van incloure primer l’eliminació de 
cinc mil hectàrees de la zona regable, la inclusió de 20.000 més en zones protegides i una abundant inversió, xifrada en més de 60 
milions d’euros, per fer compatibles els cultius amb la protecció de les aus, amb regadius parcials, plans pilots, restriccions en 
determinades zones i habilitació de corredors per a les aus. Després de prolixes negociacions en un dels litigis més llargs amb 
Brussel·les, finalment el col·legi de comissaris ha avaluat positivament les mesures correctores, considera que les aus queden prou 
protegides i tanca el procediment d’infracció sense sancions. 

   És una excel·lent notícia per a la infraestructura més important de les nostres comarques perquè s’aparta l’espasa de Dàmocles que 
pesava sobre el seu futur en forma de noves exigències o de multes milionàries, i s’arriba a un acord per fer compatibles els regadius 
amb la protecció d’aus. Afortunadament, l’amenaça de Brussel·les no comportava la paralització de les obres mentre durava el procés i 
no ha tingut impacte en les obres, que han seguit el seu ritme, de manera que s’ha pogut completar el canal principal i el pantà de 
l’Albagés, si bé s’ha registrat una desviació pressupostària, imputable també a altres causes, xifrada en un 28 per cent, i un ritme 
d’adhesió dels agricultors que està per sota del que seria desitjable. 

   Hauria estat lamentable que una inversió de prop de dos mil milions, afrontada conjuntament per l’Estat, que assumia el canal 
principal per prop de 500 milions, i la Generalitat, que fa els canals auxiliars i les obres complementàries, i que està cridada a canviar 
l’economia de les comarques afectades, quedés encallada per un litigi amb Brussel·les. De moment, ja hi ha unes onze mil hectàrees 
en reg, amb l’anunci de noves ampliacions, i l’important és que ha desaparegut el principal escull. 

Ara el futur depèn dels agricultors d’aquestes comarques. 

Editorial del diari Segre. Dijous, 10 de juny del 2021. 
 

Brussel·les avala les mesures 
correctores del Segarra-Garrigues i 
tanca el procediment sancionador 
després de 20 anys 
ACN - 09/06/2021 
   Brussel·les.-Brussel·les ha avalat les mesures correctores del Segarra-Garrigues impulsades per la Generalitat tancant el procediment 
sancionador després de 20 anys. La Comissió Europea ha decidit tancar el procediment d'infracció que va obrir contra Espanya el 2001 
perquè el projecte afectava zones importants per a la conservació de les aus. El Tribunal de Justícia de la UE va confirmar la vulneració de 
la directiva europea al respecte el 2008 i des de llavors es mantenien converses amb Brussel·les per compensar l'afectació. Finalment, 



aquest dimecres l'executiu europeu ha donat per bones les mesures que ha aplicat el Govern i l'Estat evitarà una multa europea per 
l'incompliment. 
    La Comissió Europea ha decidit aquest dimarts tancar l'expedient d'infracció del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, segons la 
comunicació que ha rebut el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la 
UE. Brussel·les ha adoptat aquesta decisió després de valorar favorablement el darrer informe de seguiment mediambiental del projecte 
remès per la Generalitat, amb data de 31 de desembre del 2020. Els serveis de la Comissió Europea han considerat que, amb l'execució 
definitiva de la darrera mesura compensatòria pendent del projecte, s'ha donat compliment a la Sentència condemnatòria del Tribunal de 
Justícia de la UE de desembre del 2007. D'aquesta manera, la CE avala les actuacions dutes a terme per la Generalitat en aquest 
sentit.Fer compatible el reg amb la preservació del medi ambient Des de l'any 2011, el Govern -a través de l'aleshores Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- ha anat aprovant i executant diferents projectes que inclouen actuacions encaminades a 
corregir i compensar l'impacte ambiental del nou regadiu, en compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del Projecte de 
regadiu i de la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues. La DIA preveia diferents mesures compensatòries per tal de fer compatible 
la implantació del reg amb la conservació del medi ambient i, en especial, amb la preservació dels ocells, tal com exigia Brussel·les. Una 
de les mesures que s'ha dut a terme i que està tenint una repercussió important per a la conservació del hàbitats esteparis és la gestió de 
superfícies amb finalitats ambientals. Així mateix, s'ha executat moltes altres actuacions per afavorir la presència i nidificació d'ocells a la 
zona del Segarra-Garrigues. També s'han posat en marxa processos la gestió de finques de massa comuna resultants dels procediments 
de concentració parcel·lària desenvolupats en l'àmbit del regadiu del canal, essent finques ubicades tant dins de la zona de xarxa Natura 
2000 o en zona perifèrica d'aquesta.Cal recordar que el projecte del canal Segarra-Garrigues aprovat el 1994 preveia posar en regadiu 
unes 70.000 hectàrees de finques de secà, tot i que aquesta superfície es va acabar veient reduïda considerablement ja que més d'un 40% 
va acabar sent considerada zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i va passar a formar part de la Xarxa Natura 2000. Aquest fet 
ha comportat que les finques afectades hagin vist limitat el regadiu a través del Segarra-Garrigues. 
 

Informació publicada a La Vanguardia. Dimecres, 9 de juny del 2021. 
 

El Govern consigna 352 milions per 
acabar el Segarra-Garrigues el 2032 
MARÍA MOLINA - 18-09-2019 

 
   El Consell Executiu va aprovar ahir el Pla 
Economicofinancer d’Infraestructures de 
Regadiu per un import de 460 milions 
d’euros, dels quals 352, el 76,5% de la 
inversió, són per finalitzar el Segarra-
Garrigues i complimentar les mesures 
correctores (a les quals s’han destinat 35 
milions) fins al 2032. Els altres 108 milions 
d’euros aniran dirigits a actuacions en regs 
en altres zones d’acord amb la planificació 
de la conselleria d’Agricultura (vegeu el 
desglossament). Fonts del departament 
van indicar que ara es consignaran les 
partides anuals que garantiran la inversió 
en el canal en els propers 13 anys. 
   Aquesta ratificació arriba quatre dies 

després que el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, assegurés que el canal travessava “el seu moment més crític” per 
falta de pressupostos i els regants denunciessin una aturada a quatre obres malgrat tenir un 60% d’adhesions per abordar la xarxa 
secundària. Es tracta de quatre sectors importants a les Borges; l’Albagés, el Soleràs i el Cogul; Aitona, Seròs i Llardecans, i Cervià de 
les Garrigues, entre altres, que corresponen a gairebé 1.700 hectàrees. En l’actualitat, s’estan fent obres a les Borges, Sant Martí de 
Riucorb i Verdú corresponents a les inversions ja estipulades fins al 2017. Per això, la decisió del Govern va motivar ahir la satisfacció 
entre els regants ja que ara es podrà desbloquejar aquesta situació. 
   Jové va incidir que espera que Agricultura concreti les partides en anualitats perquè puguin ser incloses i ratificades en els 
pressupostos i “els diners siguin d’obligada inversió”. No obstant, aquest pla assegura que hi haurà diners més enllà que hi hagi o no 
pressupost, va remarcar. Va afegir que aquests 352 milions es dedicaran a obres, mesures correctores, concentració parcel·lària i 
electrificació de línies per als sistemes de bombatge. La construcció de la conducció principal del Segarra-Garrigues es va iniciar el 
2003 i les primeres finques van començar a regar el 2009. Jové va assegurar que ja està feta gairebé el 80% de la infraestructura però 
queda per culminar la xarxa secundària del reg. 
 

Informació publicada al digital Lleida.com. Dimecres, 18 de setembre del 2019. 



El canal Segarra-Garrigues intenta aclarir 
incògnites 
 La UE decidirà al novembre si retira l'amenaça de paralitzar el projecte 
 Organitzacions agràries i ecologistes esperen veure com es concreta el reg i 
els conreus a les zones de protecció de les aus 
EVA POMARES – LLEIDA - 16 octubre 2010  

 
Excavació d'un túnel a Ponts de la xarxa del canal Segarra-Garrigues. EL PUNT. 
 

   La viabilitat del canal Segarra-Garrigues ha fet un pas de gegant aquesta set-
mana, amb l'aprovació per part del govern de la declaració d'impacte ambiental 
(DIA) i del pla especial i d'usos de l'àrea afectada protegida (ZEPA). Així, es vol 
donar compliment a la segona sentència judicial de la Unió Europea, que arran 
d'unes denúncies dels ecologistes de Seo-Birdlife, havia instat el govern a modificar 
les condicions i superfície de les ZEPA, sota pena de paralitzar tot el projecte i esta-
blir sancions milionàries. 
   La UE encara no ha donat per tancat el litigi, ja que el col·legi de comissaris ha de 
revisar el cas a finals del mes vinent. No obstant això, “hem treballat amb la CE per 
tal d'ajustar-nos a les seves demandes i entenem que complim la sentència”, ha 
explicat el secretari general de la conselleria d'Agricultura, Xavier Castella. A 
banda, també s'ha declarat d'interès públic la infraestructura i la concentració par-
cel·lària. 

   El possible acord amb la UE ha estat rebut per la comunitat de regants del Segarra-Garrigues “com la pluja de tardor”, en paraules del 
seu president, Josep París. “Arrossegàvem aquest malson des del 2001. Ara, tot queda en mans de la Generalitat i caldran moltes pala-
des de seny per tornar la il·lusió als afectats per les ZEPA”. Són 54.000 hectàrees –la meitat de tota la superfície prevista inicialment 
com a reg– on en alguns llocs no es podrà regar i en d'altres sota condicions estrictes, fixades al pla especial i d'usos i la DIA. Les 
ZEPA tenen com a finalitat protegir l'entorn on viuen els ocells de secà, i han creat dos tipus de pagesos: els que podran regar tant com 
vulguin –i, per tant, estan encantats perquè l'amenaça sobre tot el projecte sembla esvaïda– i els inclosos a les ZEPA, que encara no 
saben si podran accedir o no, com i amb quines regles, al reg. Aquests estan pendents ara de veure quines de les seves al·legacions al 
pla ha recollit el govern. Des dels dos departaments implicats s'assegura que en els propers dies sortirà publicat al DOGC el pla i la 
DIA, i els dubtes d'ecologistes i pagesos es resoldran. 
   Felip Domènech (Unió de Pagesos) ha assegurat: “Segons com quedi, ningú podrà o voldrà regar a les ZEPA. No serà rendible la 
inversió que cal fer tret que es puguin canviar conreus, i augmentar la densitat d'ametllers i oliveres”. Els regants han de pagar 5.100 
euros per hectàrea per rebre el preciós líquid, sense comptar inversions per modernitzar conreus. Per als qui no puguin regar, es pre-
veu un màxim de 500 euros per hectàrea de compensació. JARC també demanda marcs de plantació més densos: “Si no pots plantar 
nous arbres i renovar varietats, regar no serveix de res”, ha dit el seu president, Josep M. Jové. A l'espera de veure el pla, Xavier Cas-
tellà ha avançat: “S'ha acceptat incrementar la densitat d'oliveres i ametllers, però no es podrà canviar de conreus, perquè afecta el 
medi de les aus”. JARC també pretén un increment de les compensacions per no regar o fer-ho parcialment i adverteixen que “la pilota 
ja no està en mans de la UE, sinó de la Generalitat”. 
A 12 cèntims el m3 

   Una altra de les properes batalles serà el preu de l'aigua. JARC ja anuncia que el vol a 9 cèntims el metre cúbic. Fa poc, regants, 
DAR i l'empresa concessionària del canal Xerta-Sénia van pactar un preu de 12 cèntims. Al Segarra-Garrigues “també anirà sobre 
aquest preu”, ha avançat Castellà. 
   Mentrestant, els grups ecologistes no volen avançar esdeveniments, i esperen al tancament definiu del litigi amb la UE. “Encara no 
tenim l'essencial, que és conèixer el contingut dels plans de gestió i la DIA. A més, ens falten els plans de recuperació d'espècies en 
perill. Medi Ambient ha tingut tres anys per fer-ho, i el termini legal acaba al desembre”, ha declarat el secretari general d'Ipcena, Joan 
Vázquez. Des del govern, s'assegura que s'hi està treballant. La delegada a Catalunya de Seo-Birdlife, Cristina Sánchez, remarca que 
els ocells esteparis són “dels grups en pitjor estat de conservació a l'Estat, i la directiva europea per recuperar aquestes poblacions 
data del 1979”. Sánchez fa una “valoració positiva” del camí iniciat aquesta setmana, perquè “fins ara estava tot en suspens, però 
estem pendents de veure com queden les mesures compensatòries pels impactes” del projecte. 
   Segons com es concreti el pla d'usos, ningú voldrà regar a les ZEPA, perquè no serà rendible 
   Felip Domènech. UNIÓ DE PAGESOS 
   Hem hagut de trobar el just equilibri, i segurament ningú quedarà del tot content 
   Xavier Castella. SECRETARI GENERAL DEL DAR 
   És un pas endavant, però falta el pla de recuperació dels ocells, que porta dècades de retard 
   Cristina Sánchez. DELEGADA DE SEO-BIRDLIFE 
 
Informació publicada a El Punt Avui. Dissabte, 16 d´octubre del 2010. 



L'acord pel canal Segarra-Garrigues 
amb la UE irrita els pagesos lleidatans 

 La tensió entre els propietaris que podran regar i els que no acaba 
amb bufetades a Alfés 
DAVID MARÍN - LLEIDA - 21 setembre 2009  

 
Obres del canal a prop d'Agramunt. ORIOL BOSCH / ACN. 
 

   El govern ha desactivat l'amenaça d'un sever càstig econòmic per part de Brussel·les 
contra la falta de protecció de les aus de secà a Lleida. Però ha incrementat encara més 
la frustració entre els pagesos que havien dipositat les seves esperances en els nous regs 
del canal Segarra-Garrigues, retallats ara en 1.500 hectàrees més. 
   Aquesta última retallada ha provocat situacions molt tenses al municipi d'Alfés, on ja 
s'han fet les concentracions parcel·làries per treure un rendiment agrícola més gran del 
canal. Alguns pagesos s'han quedat unes terres que ara resultaran afectades per les 
noves àrees ZEPA, mentre que les seves antigues parcel·les estan en mans d'altres 
pagesos que sí que podran regar plenament. Això està provocant enfrontaments entre 
pagesos, alguns dels quals fins i tot han arribat als tribunals. Dos pagesos van haver de 
ser separats en una discussió sobre les ZEPA que va estar apunt d'acabar amb bufeta-
des, i en una altre episodi un regant va trencar la camisa d'un altre. L'alcaldessa d'Alfés, 
Ann Gyles, ha reconegut, en declaracions publicades divendres al diari La Mañana, que la 
situació està creant una gran crispació al municipi, i reclama que s'aclareixi amb urgència 
quin tipus de gestió podran fer els agricultors afectats per les ZEPA i que rebin compensa-
cions econòmiques els qui no puguin fer el pas a regadiu. 

   «Els incidents d'Alfés són una anècdota, i fer primer les concentracions parcel·làries i després declarar-les ZEPA és un animalada 
com tantes que s'han fet», diu el responsable d'aigua d'Unió de Pagesos. Aquest sindicat ha convocat els regants a una tractorada que 
tindrà lloc aquest dilluns a Tàrrega. «És una barbaritat que al final d'aquest procés dos terceres parts del canal siguin zones ZEPA i el 
govern canti ara victòria perquè la UE hi està d'acord», diu Domènech. El canal està pensat per regar un territori de 70.000 hectàrees 
repartit en sis comarques, però 42.000 s'han declarat àrea ZEPA. «Això havia de ser la gran regió de producció agrícola del sud 
d'Europa i el futur per als pagesos joves del país, que som la veritable espècie amenaçada», lamenta Domènech. 
La UE accepta ara el reg a les ZEPA 
   Un cop ha donat per bona l'ampliació de zones ZEPA que ha fet la Generalitat aquest mes de setembre, la Comissió Europea s'ha 
afanyat a intentar tranquil·litzar els ànims. En un comunicat emès la setmana passada, l'oficina de la Comissió Europea a Barcelona 
afirma ara que les àrees declarades ZEPA no són incompatibles amb el reg, sinó que, a través dels plans de gestió que ja preveia la 
Generalitat per a cada ZEPA, es podran contemplar alguns tipus de reg sempre que no afectin la supervivència de les aus en perill 
d'extinció. 
   Ara aquests plans de gestió són l'últim capítol per resoldre el trencaclosques del canal. La Unió de Pagesos proposa la pràctica del 
reg «a parcel·la completa», que permet combinar els cultius de secà i els de regadiu en una mateixa parcel·la, de manera que les aus 
protegides sempre tindrien un espai de secà, necessari per a criar i reproduir-se, i el pagès podria alhora treure rendiment d'un regadiu 
ple en part raonable de la seva parcel·la. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dilluns, 21 de setembre del 2009. 
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