1. VALORACIÓ GLOBAL

Finalment i en relació amb la Taula de Siurana, l'última sessió va
acabar sense acord per la implementació dels cabals ecològics i, per tant,
estem a l'espera dels que acabarà aprovant la Confederación Hidrogràfica
del Ebro.

2. DADES
Com ja s'ha esmentat, la pluviometria recollida a Riudecanyes ha
estat de 479,60 mm i de 431 mm a Siurana. Quant a les entrades
aprofitables d'aigua, una vegada descomptades les pèrdues i els
subministraments a usuaris que no formen part de la nostra Comunitat de
Regants, han estat d'1.475.272 m³ a l'embassament de Riudecanyes i de 979.210 m³ al de Siurana.
El reg d'estiu va ser d’onze setmanes de dues hores per dret,
una dotació normal. Tot plegat, el nivell de reserves a dia 1 de gener de
2022 era de 5.167.685 m³ (29,5% de la capacitat total).
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Pluviomètricament parlant, ha estat un any relativament sec, 480
l/m² a Riudecanyes i 431_l/m² a Siurana vers les mitjanes de 529 i 574
respectivament. On realment s'ha notat més ha estat en les entrades, 2
Hm³ a Riudecanyes i només 1,024 Hm³ a Siurana dels quals cal descomptar
els cabals de manteniment, aproximadament 0,9 Hm³ que sumat als
subministraments als altres usuaris de l'embassament de Siurana, 0,68
Hm³ i a les pèrdues en els transvasaments Siurana-Riudecanyes, 0,43 Hm³
(se n'han transvasat 6,48 Hm³ des de Siurana) fan que l'any 2021 l'aigua
aprofitable que s'ha pogut emmagatzemar als embassaments sigui de 0,5
Hm³, la quantitat més baixa des de l'entrada en servei de l'embassament
de Siurana.
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Un any més ha estat marcat per la pandèmia per la COVID-19, que ha
marcat el dia a dia tant de la Comunitat de Regants com dels mateixos
regants.
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MEMÒRIA

En referència a l'economia, hem de dir que hi ha hagut un superàvit
en el compte d'explotació de l'exercici de 8.684,90 €. S'han pagat
38.004,10 € en concepte de bonificacions i primes d'assistència i imputat
500.913,85 € en concepte d'amortitzacions. Es proposa destinar els
8.684,90 € de superàvit a Reserves de Lliure Disposició.

3. OBRES
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Del pressupost d'inversions del trienni 2019-2021, que es liquida,
s'ha finalitzat la renovació i automatització de les preses 6, 6A, 6B, 7B, 7D,
7E, 7F, 7G i 7H de séquia Salou i 23, 24 i 27 de la séquia Primera, la
renovació i l'automatització de les preses 1 a la 4 de la séquia Segona,
s'han automatitzat diversos sensors de l'auscultació de la presa de
Riudecanyes, s'han protegit l'entrada de les comportes de fons de la presa
i s'ha automatitzat i millorat l'entorn de la Bassa Tercera i Quarta. També
s'ha millorat la pàgina web. En total 697.696,31 € d'un pressupost de
700.024,94 €, del qual s'obté un superàvit de 2.328,63 € que es proposa
transferir-lo al pressupost d'inversions del trienni 2022-2024.

CERTIFICAT

S'han continuat i finalitzat la remodelació dels banys públics, la
porta del marge dret i la videovigilància de la presa de Riudecanyes.
D'altra banda, s'ha realitzat una nova fossa sèptica a la presa de
Riudecanyes i s'ha remodelat el segon talla pressió de la Séquia de
Montbrió. Tot plegat amb un cost global de 68.624,34 €.

Cal agrair al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, als nostres assessors i als nostres treballadors, i a tots vostès
senyores i senyors regants el seu suport i col·laboració perquè la nostra
Comunitat de Regants pugui continuar caminant, innovant i millorant dia
rere dia.
Reus, març de 2022

La Junta

Aprovada per l’Assemblea Ordinària en la sessió 2022-1 de data 27
de maig de 2022
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4. AGRAÏMENTS

