Pla de regadius de Catalunya
2008-2020
Un pla que ja està en marxa busca impulsar nous
regadius i modernitzar els ja existents. Ignasi Grau
veu el regadiu com “una oportunitat econòmica” que
pot millorar el desenvolupament rural i ajuda ra
aconseguir un major equilibri socio-econòmic del país
Ignasi Grau,
director IGREMAP*

Catalunya produeix el
40% dels aliments que
necessita. Amb els
regadius es podria
augmentar aquesta xifra

« El regadiu és una gran
oportunitat econòmica:
evita la incertesa,
l’agricultor»sap el que
produirà »

Els regadius ajuden al
desenvolupament de les
zones rurals i a un major
equilibri del sistema
socio-econòmic del país

Tot i la pèrdua de pes econòmic en els últims anys, l’agricultura
i el sector primari en general són un sector estratègic per a
Catalunya. Els regadius són el 9,7% de la superfície total de
Catalunya i representen un 27% del total de la superfície
agrícola utilitzada, concentrant-se especialment a les terres de
Lleida i algunes zones de Tarragona.
Catalunya té una dependència alimentària important, és capaç
de produir el 40% dels aliments que necessita. “Hem de ser
capaços de definir el nostre país i saber quant volem produir”,
s’ha preguntat Ignasi Grau, per posar en valor la importància
dels cultius de regadiu.
Partint d’aquesta base, la Generalitat de Catalunya ha establert
un pla d’acció en aquest àmbit que passa en primer lloc per la
modernització dels regadius històrics per tal de millorar
l’eficiència i la seva gestió. La modernització passa per
implementar sistemes de gestió adaptats a la variabilitat del
recurs, la internalització dels aspectes ambientals i les
directrius a seguir.
“El regadiu evita la incertesa, l’agricultor sap el que produirà”,
ha destacat Ignasi Grau, que també apunta una idea important
del pla: impulsar els nous regadius, “més eficients”, segons ha
remarcat aquest enginyer agrònom, especialment en aquelles
àrees que tenen un potencial agrícola important.
“El regadiu és una oportunitat econòmica”, ha conclòs Ignasi
Grau. Així, del regadiu també es destaca la contribució que fa a
un millor desenvolupament de les zones rurals de Catalunya i a
un major equilibri del país. Amb aquest pla que ja està viu i
s’ha de dur a terme fins el 2020 es tracta d’intentar establir “un
sistema socio-economòmic equilibrat” que permeti assolir els
objectius de millora en el sector agrari a partir de l’increment i
l’estabilitat de rendes, el que també pot comportar un augment
dels llocs de treball estables i de qualitat. Per això, segons
Grau, és imprescindible posar en valor el potencial de
l’agricultura a Catalunya i definir el seu àmbit productiu.
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