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Necessites una mà? En tens deu mil.

Assistència Sanitària Col.legial és actualment 
l’entitat líder a Catalunya. Comptem amb
5.000 metges preparats per a ajudar-te 
sempre que ens necessitis. Ja són més de 40 
anys preocupant-nos pel teu benestar, amb
més de 50 centres sanitaris concertats i el 

nostre Hospital de Barcelona. I, per a la teva 
tranquil.litat, disposem del més complet Servei
d’Urgències Domiciliàries (SUD).

Tranquil, som aquí tots els que facin falta. 
Truca ara al 902 120 122

entre el 1951 i 1955. L’antic
règim va considerar que per la
fam de la postguerra calia recon-
vertir aquell paratge humit en sòl
agrícola. També es va usar l’excu-
sa dels mosquits i el paludisme
que hi havia per dessecar l’es-
tany. Tot plegat, però, també
amagava un afany especulatiu

Reivindicació A mitjans dels noranta la vella reivindicació dels veïns de recuperar l’estany va agafar força

Joan Tort
IVARS D’URGELL

L’
aigua torna a l’estany
d’Ivars i Vila-sana. El
conseller d’Agricultu-
ra, Antoni Siurana, i
el president del con-

sell del Pla d’Urgell, Joan Reñé,
van obrir la pala que dóna l’aigua
que omplirà durant més d’un any
l’estany. L’aigua prové del Canal
d’Urgell i de filtracions subterrà-
nies i es necessitaran 2,5 milions
de metres cúbics per negar 126
hectàrees, cosa que convertirà
aquest espai en l’estany més gran
de Catalunya i un exemple únic a
Europa de recuperació d’una
zona humida. Al marge del projec-
te mediambiental, hi ha iniciati-
ves paral·leles per convertir
aquest estany en un motor econò-
mic en diferents vessants, com
l’agrari, el turístic i el pedagògic i
de recerca.

No es tracta d’un caprici ni
d’un invent de neorurals, sinó la
recuperació d’un patrimoni que
el franquisme va arrencar contra
la voluntat de la gent de l’Urgell

L’estanyd’Ivars50anysdesprés
PATRIMONI · Es vol rehabilitar el paratge que el franquisme va dessecar i va reconvertir en zona
agrícola REFERÈNCIA · El llac era un espai emblemàtic per a tots els habitants de l’Urgell

per part dels dirigents de l’època.
Mig segle després, tot comença a
tornar allà on era i l’aigua ja co-
mença a cobrir aquest espai que
era una referència per als veïns,
que hi navegaven, pescaven i s’hi
divertien els dies de festa.

Des de mitjans dels anys 90, la
vella reivindicació dels veïns de

Siurana va anar ahir a veure l’estany d’Ivars, que es recuperarà després de 50 anys ■ LAUREN SANSEN

la zona va trobar ressò a les ad-
ministracions i es va començar a
gestar un projecte de recupera-
ció que acabarà el 2007.

Les xifres defineixen el projec-
te amb 126 hectàrees inunda-
bles, 30 més a l’àrea perifèrica
amb 5,8 quilòmetres de camins,
3,5 metres de fondària màxima,

2,5 milions de metres cúbics
d’aigua en tot l’estany i una llar-
gària màxima de 1,2 km per 730
metres d’ample, segons explica-
va Joan Reñé.

Des de la constitució del con-
sorci de l’estany d’Ivars i Vila-
sana, l’any 2002, la Generalitat,
el consell del Pla d’Urgell, la Di-
putació, els ajuntaments impli-
cats i la Universitat de Lleida
han adequat el vas del llac, els ac-
cessos, les rutes, les illes interi-
ors, els canyissars, la plantació
d’arbrat autòcton i la construc-
ció d’equipaments, com embar-
cadors, àrees de descans, obser-
vatoris d’ocells i aparcaments.

Aquest projecte ja atreu l’inte-
rès d’emprenedors locals i en
pocs anys s’han obert 7 cases de
pagès amb 98 places i ja hi ha
una vintena de projectes turís-
tics i de serveis vinculats a l’es-
tany. Els ocells aquàtics també
han recuperat l’estany i ja hi ha
una vintena d’espècies diferents.

Per Siurana aquest serà un re-
ferent de com gestionar un espai
en què conviuen la natura i l’acti-
vitat agrària i turística. ■


