Torres de Segre, Aitona i Sarroca de
Lleida creen el Consorci d’Utxesa
• Té com a finalitat la protecció, gestió i el
desenvolupament sostenible de l’Espai d’Interès
Natural, de 642 hectàrees, reconegut com la zona
humida més important de la Catalunya interior.
Josep Ramon Branzuela, alcalde de Torres de Segre; Pau Blanco,
alcalde de Aitona i Jaume Revés, alcalde de Sarroca de Lleida
han signat aquest matí els Estatuts de Constitució del Consorci
d’Utxesa. Una entitat que té com a finalitat la protecció, gestió i
desenvolupament sostenible de l’Espai d’Interès Natural (EIN)
d’Utxesa. Un espai que té una superfície de 642 hectàrees (515,
corresponen a Torres; 55 a Aitona i 72 a Sarroca) i està reconegut
com la zona humida més important de l’interior de Catalunya.
Utxesa 13 de gener de 2009.- El Consorci de l’Espai Natural d’Utxesa,
presentat avui 13 de gener de 2009, té com antecedents la
declaració d’Utxesa com a EIN, la creació del Camí Natural del
Riu Segre i Utxesa i el conveni de col·laboració supramunicipal
dels ajuntaments de Torres de Segre i Aitona, signat al març del
2008.
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El 14 de desembre de 1992 Utxesa, és declarat per la Generalitat
de Catalunya com Espai d’interès Natural dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya. L’EIN d’Utxesa forma part
dels termes municipals de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de
Lleida. Està constituït pels embassaments d’Utxesa-Secà, Ximo i
Burgebut i les seves respectives cues com a zona humida; i pels
relleus tabulars del Tossal de Carrassumada i els Tossals de Sunyer
com a secans i zones d’erms.
El Camí Natural del Riu Segre i Utxesa es va crear l’any 2004
gràcies a una subvenció dins el Programa de Caminos Naturales
del Ministerio de Medio Ambiente. Aquest camí, que va ser
inaugurat al 2005, està condicionat amb diferents observatoris i
miradors, zones de descans, un Punt d’Informació, etc. I
actualment rep un elevat nombre de visitants.
El conveni de col·laboració Supramunicipal és un document
signat pels alcaldes dels ajuntaments de Torres de Segre i Aitona
amb la voluntat d’aconseguir la titularitat i/o cessió dels edificis
de l’antic campament de FECSA, fins al moment propietat
d’ENDESA GENERACIÓN.
El punt culminant és la signatura del Consorci d’Utxesa per part
dels alcaldes dels ajuntaments implicats Torres de Segre, Aitona i
Sarroca de Lleida per tal de gestionar, conservar, millorar i
difondre aquest espai natural, presentat oficialment avui.
El text dels Estatuts del Consorci, després del corresponent
període d’informació en els respectius ajuntaments, sense haverne rebut cap al·legació, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la
Província (BOP), el passat 22 de gener de 2009.
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Seu social i punt d’informació
El Consorci, format amb caràcter voluntari, es de naturalesa
administrativa i té personalitat jurídica pròpia. El nombre de
membres, actualment els alcaldes dels tres municipis (Torres,
Aitona i Sarroca de Lleida), pot ser ampliat amb representants
d’entitats públiques i privades.
La seu social i el punt d’Informació de l’EIN (Espai d’Interès
Natural) d’Utxesa està ubicat a l’antic campament de Fecsa, a
la vora de l’embassament, prop de les comportes. Un
equipament d’Endesa Generación, del qual s’ha realitzat una
cessió d’ús al Consorci d’Utxesa.
El símbol del Consorci està representat pel mussolet d’Utxesa,
(Utxi) creat pel dibuixant i il·lustrador lleidatà, Jordi Balasch, per
promocionar totes les seves activitats, serveis i productes.

Objectius i finalitats
Els principals objectius del Consorci d’Utxesa s’emmarcaran dins
els grans eixos següents:
a) Protecció, gestió i millora del patrimoni natural
d’Utxesa, en tots els seus aspectes, de fauna, flora,
paisatge, educatiu, oci, esbarjo, desenvolupament
econòmic etc. entre altres.
b) Desenvolupament local que millori les condicions de
vida de la població dels voltants de l’espai.
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c) Ordenació dels usos de lleure, investigació etc.
d) Foment
científica.

de

l’educació

ambiental

i

la

recerca

El Consorci, per a la consecució de les seves finalitats, realitzarà
les següents funcions:
a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries
per al coneixement de l’EIN d’Utxesa, i la seva
conservació i preservació.
b) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives
a la planificació, a l’ús i a la gestió del territori i dels
recursos de l’espai d’Utxesa.
c) Proporcionar assessorament i l’ajuda necessària als ens
integrats al Consorci.
d) Vetllar per la conservació, manteniment, defensa i
millora dels valors de fauna, flora, paisatgístics,
arqueològics etc. de l’Espai d’Utxesa.
e) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions
promogudes pel Consorci, en tot el que faci referència a
l’EIN d’Utxesa.
f) Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès i
posar-lo a disposició de tots els estudiosos, investigadors, i
públic en general interessat en tot el relacionat en l’EIN
d’Utxesa i la seva riquesa natural.
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g) Impulsar la recerca i investigació de tot el que te a
veure amb l’ecosistema d’Utxesa.
h) Fomentar
i
recolzar
publicacions,
estudis,
investigacions, trobades, congressos, locals, autonòmics,
nacionals i internacionals entre estudiosos i investigadors
de la natura i el medi ambient.
i) Actuar com a òrgan de representació dels ens del
Consorci, en tot el que faci referència a l’EIN d’Utxesa.
j) Impulsar l’actuació coordinada de les administracions
públiques en l’àmbit de l’EIN d’Utxesa i assumir les
competències que aquestes puguin delegar al Consorci.
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