CAMPANYA DE REG 2019

Estem a l’inici d’una nova Campanya de reg, i com cada any des de la Junta de Govern creiem oportú
adoptar una sèrie de mesures per tal de donar una millor gestió de l’aigua.
-

L’aigua anirà lliure a partir del dia 20 de març.

-

El torn de reg començarà segons necessitats. L’aigua anirà tornada a totes les sèquies de
dilluns a dissabte i diumenge anirà lliure els primers torns.

NORMATIVA DE REG
 L’aigua es tornarà les 24 hores del dia.
 Els primers torns de reg, no es posaran candaus, però regar fora de torn serà motiu de sanció, i els
diumenges anirà lliure fins que la Junta ho cregui oportú.
 És obligatori marcar les pales de reg, amb la tarja on hi consti el nom del regant i el telèfon, cada
vegada que s’obren per a regar tant finques amb plantacions com les que hi hagi hortalisses. Tenint
en compte que quan s’acabi de regar s’ha d’anar a tancar la pala immediatament. Les pales que no
estiguin marcades adequadament es tancaran pel sequier o per qualsevol membre de la Junta.
 S’ha de procurar no inundar parcel·les veïnes, ni camins, tant particulars com municipals.
 Els braçals han d’estar nets i en bones condicions per a que l’aigua pugui circular bé.
 En el cas de les parcel·les abandonades que no hi circuli bé l’aigua i que detecti la Comunitat
s’avisarà al propietari perquè faci les neteges pertinents i si no les fa, la Comunitat el netejarà a càrrec
del propietari o regant.
 Està totalment prohibit manipular qualsevol candau, tant si està obert com tancat, ja que això es motiu
de sanció greu.
 Regar fora de torn es sancionarà.
 Segons acord d’Assemblea del dia 20 de desembre de 2012, el fet de regar sent deutor d’algun rebut
de sequiatge, serà sancionat.
 Demanem als regants que per agilitzar els torns de reg, minimitzeu el temps de reg, per cada
parcel·la.
 La Junta ha acordat que serà molt estricta amb el bon ús de l’aigua i amb la neteja dels braçals, i
recordem que s’han de respectar les zones de servitud i distàncies entre braçals i sèquies.
Els regants que encara no ho han fet, que ens facin arribar els seus telèfons mòbils, ja que us farem
arribar un sms o whatsapp, amb el torn de reg. També ho podran consultar a la pissarra ubicada al carrer
Pompeu Fabra.

Agrairíem la col·laboració de tots els regants per a que es faci un ús adequat de l’aigua de reg. Al mateix
temps es respectin les normes establertes per aquesta Comunitat per a un bon funcionament.

Telèfon sequier: 609385711 (Carlos Garcia)

