NOTA DE PREMSA
JARC-COAG EXIGEIX QUE NO ES FACIN EXEPCIONS MEDIAMBIENTALS AMB EUROVEGAS
- L’organització agrària considera que el Segarra-Garrigues és un projecte amb molt més impacte social
i econòmic que el complex de Sheldon Adelson, i en canvi ha hagut de complir imperiosament amb els
requeriments de les zones ZEPA
- JARC-COAG exigeix que la zona afectada per ZEPA no es traslladi a altres terrenys sinó que es
mantingui dins de la propietat reservada per al projecte i s'eviti així impactar sobre altres productors
agraris catalans

JARC-COAG exigeix que no es facin excepcions mediambientals amb el projecte Eurovegas si finalment
aquest es construeix al Baix Llobregat. Les declaracions del Comissari Europeu de Medi Ambient, Janez
Potocnik, en les que assegura que "el projecte es podria dur a terme encara que tingui uns impactes
ambientals negatius, si cal fer-lo per raons d'interés públic de primer ordre, incloses raons socials o
econòmiques" han provocat força malestar al sector agrari catala que veu com la normativa "es fa i es
desfà al servei i a mida de determinats interessos".
Des de JARC-COAG, es vol fer especial incidència en que "no podem crear normatives amb portes del
darrera que permetin saltar-nos-les a la primera de canvi" i menys en aquest cas, ja que el medi ambient
és cosa de tots. Des de l'organització agrària es vol recordar que precisament en un projecte de "gran
impacte social i econòmic per al territori com és el Canal Segarra-Garrigues s'ha fet complir la normativa
de Xarxa Natura 2000 i per tant, deixar les zones ZEÂ sense regar i sense cap mena d'exempció, ans al
contrari, amb amenaces i sancions milionaries si no es complia. Això ha obligat a reduir el nombre
d'hectàrees en regadiu i per tant a condicionar la viabilitat i el futur de moltes explotacions agràries que
han estat esperant l'aigua durant anys i anys".
En el cas que finalment Eurovegas s'instal·li al Baix Llobregat, i si es posen en marxa aquestes exempcions
i per tant les compensacions que exigeix la normativa per garantir la coherència global de la Xarxa
Natura 2000, JARC-COAG reclamarà que no s'afecti a altres productors ni a altres zones de Catalunya,
sinó que el compliment de la directiva s'hagi de executar dins de la zona reservada per al projecte i per
tant, sigui el propi Sheldon Adelson qui en pateixi les restriccions que implica, de la mateixa manera que
ha passat en el cas del Canal Segarra-Garrigues, ja que la Llei i les normatives han de ser iguals per a
tothom.
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