NOTA DE PREMSA

JARC demana a l'ACA solucions davant el mal estat de les lleres


L’organització agrària porta anys denunciant que les lleres dels rius no estan netes, i
que aquest fet comporta molts problemes als pagesos i ramaders: pateixen danys per
inundacions evitables, augmenta el risc d’incendis i també l’afluència excessiva
d’animals salvatges.



Els representants de JARC han traslladat repetidament aquesta problemàtica a
l'Agència Catalana de l'Aigua, ens competent en la matèria, així com al
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Novament, les tempestes dels darrers dies han fet vessar també la paciència de pagesos i
ramaders. El problema no és el fenomen meteorològic en sí mateix, sinó la impotència que
senten en comprovar que el mal estat en que es troben les lleres dels rius propicien una major
inundabilitat dels camps i fan augmentar el danys a les explotacions agràries.
L’organització agrària ha mantingut diverses reunions amb representants de l'Agència
Catalana de l'Aigua, en les quals sempre ha remarcat que com a ens competent en matèria
d’aigües, han de tenir cura del manteniment de les lleres.
Malgrat conèixer les dificultats econòmiques i de gestió que actualment té l'ACA, els
representants de JARC a Girona, zona especialment afectada per les inundacions del passat
cap de setmana, demanen major dotació econòmica per resoldre aquesta problemàtica, o
com a mínim, que es facilitin i agilitzin els tràmits perquè Ajuntaments o particulars puguin
realitzar les accions que convingui.
Joaquim Suñer, President de JARC a Girona, recorda que la neteja de les lleres és molt
important per evitar desbordaments, incendis i afluència excessiva d’animals salvatges, per
tant, és hora de prioritzar actuacions en aquesta matèria.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb:


Joaquim Suñer, President de JARC a Girona i productor de Peralada afectat per les
inundacions del passat cap de setmana: Tel. 673 110 411

S’adjunten imatges dels camps inundats per les tempestes del cap de setmana a la zona de
l'Alt Empordà.
Girona, 2 de desembre de 2014
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