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“Hostes vingueren ...
                       que de casa ens tregueren!!"

La sequera d’aquesta tardor i hivern passats ho ha trasbalsat tot, fins els ocells rapinyaires. Si el Conseller de

Medi Ambient, durant els darrers mesos, ha criticat a tort i a dret el mal ús de l’aigua que fan els agricultors, el

sector agrari  també s’ha defensat dient la seva.

Hem d’agrair però a l’Esparver Cendrós (Circus pygargus), el cop de mà que

ens ha donat darrerament i que ens carrega de raó. L’antropització del territori

català és tan  antiga que la relació establerta entre l’home i el medi sempre

acaba establint llaços d’ajuda que podríem arribar a qualificar de simbiòtics i la

tecnologia punta en sistemes de reg també queda inclosa.

Volem fer-vos esment d’un cas com un cabàs, un cas ben pedagògic ocor-

regut aquesta primavera amb l’Esparver cendrós. La recent manca de pluges

havia deixat les famílies i matrimonis d’esparvers de la serra d’Almenara sense

cap lloc adequat per niar a la  ZONA ZEPA. Vetllant per la seva multiplicació,

van localitzar a la vora una zona verda i espessa de ray-grass d’unes 25 hectà-

rees, molt adequades per posar en pràctica la seva tasca reproductiva, en

concret el polígon 17 parcel·la 37, fora de l’àrea protegida.

No gens menys que cinc parelles

d’esparver han escollit com a clínica de

maternitat dita parcel·la. Quin és el pro-

blema doncs? Doncs el problema és que

la finca en qüestió te tecnificat el seu

reg amb un sistema pívot i una cobertura

total. És, a més, una de les poquíssimes

finques d’herbacis de la zona dels Ca-

nals d’Urgell, amb aquest sistema mo-

dèlic de reg, exemple d’estalvi i precisió.

Que farà la Conselleria davant aquesta

situació? Al nostre parer, i com a mínim,

compensar la totalitat de la parcel·la afec-

tada.

La valoració econòmica que correspon

a les aproximadament 10 ha. afectades,

limitades en el seu accés com a àrea de

niatge, és de 816 euros/ha., més 90 euros

per a acreditar de forma fefaent l’existència de perjudicis en la gestió de la resta de la explotació que no ha estat

compensada. El perjudici és greu doncs es tracta d’una finca de reg altament tecnificada. La compensació esdevé

manifestament insuficient, i més si aquesta es tractés d’una finca en arrendament, fet que desconeixem. Ho diem

no només per les 10 hectàrees afectades, sinó per les  15 hectàrees restants que en queden afectades. Hem

d’entendre que es tracta d’un sistema integrat de reg, en procés d’amortització, que afecta a la totalitat de la

parcel·la. Esdevenint més greu el perjudici a les hectàrees no niades que a les altres.
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