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Demanen presó per als dos
activistes pel riu Siurana
S'enfronten a una possible pena de quatre anys, i a una multa de 6.000 euros,
segons denuncia el Gepec

Indicador del riu Siurana al seu pas per Poboleda | Volem el riu Siurana viu

Dos dies abans de la Taula del Siurana, el Gepec ha denunciat que dos activistes s'enfroten
a una possible pena de presó, ja que "la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, amb
l'Ajuntament de Reus, han demanat endurir la pena per un acte pacífic de defensa" del riu, dut a
terme l'any 2017. A través d'un comunicat, l'entitat ecologista ha convocat, en suport als
encausats, una concentració a Tarragona, de cara al matí d'aquest dijous, a Tarragona.
Andreu Escolà, del GEPEC-EdC i Anaïs Estrems, de la Plataforma pel riu Siurana, van participar
l'any 2017 d'un acte de protesta amb la presència dels mitjans de comunicació. En aquest, que es
va fer "en el punt exacte on les aigües del riu Siurana són derivades cap al pantà de Riudecanyes,
vàrem denunciar novament aquest espoli, vàrem demanar un cabal permanent pel riu i vàrem
permetre que, durant unes hores, l'aigua del Siurana baixés riu avall, donant vida a la seva llera
eixuta".
Ara, coincidint amb la Taula del Siurana, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes,
"amb la cobertura de l'Ajuntament de Reus", demana quatre anys de presó i gairebé 6.000 euros
de fiança "per haver permès que, durant unes hores, el riu tornés al seu curs natural", segons
s'ha apuntat al comunicat.
La concentració de dijous a Tarragona començarà a dos quarts d'11 del matí.
Campanya amb cellers per pagar les despeses del procés
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Amb l'objectiu de pagar les despeses generades de tot aquest procés, des de la Plataforma del
Riu Siurana s'ha engegat una campanya amb la participació de la majoria de cellers del
Priorat, grans i petits, que han fet entrega d'ampolles de vi.
Es realitzaran diversos sortejos de lots de vi on cadascun d'aquests està valorat en 400 euros.
Aquests lots es podran adquirir a través d'una gran rifa i, per accedir-hi, cal apuntar-se a través
d'un plafó situat als diversos pobles del territori o també en línia a www.gepec.cat.
La butlleta té un cost de 10?euros i funciona amb la Grossa de Cap d'Any. Des de la Plataforma
pel Riu Siurana s'ha explicat que estan "convençuts i decidits a seguir la lluita fins a arribar allà on
faci falta per defensar les zones més desprotegides i oblidades del nostre territori".
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