
“Intento fer més entenedora 
la importància del regadiu”

IGNASI SERVIÀ | 
Enginyer agrònom. Nominat en dues categories al premi @iagua2015

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Servià (Lleida, 1969) és enginyer agrònom. Es-
tretament vinculat a iagua, una plataforma on 
conflueixen iniciatives públiques i privades, de-
dicada a fer difusió sobre el paper que l’aigua 
té en el nostre entorn i en les nostres vides. Als 
premis iagua2015 Servià és un 
dels selectes nominats, a nivell 
internacional, en la categoria de 
millor bloc i millor tuitaire (@
iservia). El fallo del jurat serà el 
17 de desembre.

Què és ‘iagua’?
És una plataforma amb portal 
web que tracta sobre temes 
relacionats amb l’aigua. Conté 
blocs, comptes de Twitter (el 
principal té prop de 50.000 se-
guidors) i una revista trimestral 
en format físic, que també té 
versió digital.
Quina zona abraça?
L’Estat espanyol i tota Llatinoa-
mèrica.
És privada?
Va començar així, però amb el procés d’internacio-
nalizació de les enginyeries i constructores catala-
nes i espanyoles, cada cop es dóna més interacció 
entre l’àmbit públic i privat.
Quins objectius té?
La platataforma recull especialistes en totes les 

vessants relacionades amb l’aigua. En el meu cas, 
intento explicar i ocupar-me de tot el relacionat 
amb el regadiu. Crec que és un aspecte cabdal en 
la nostra economia, el nostre entorn, el nostre pai-
satge i encara no s’entèn massa bé. La percepció 

d’aquesta tècnica és molt dife-
rent a Lleida que a Barcelona, 
per exemple. El meu ànim és di-
vulgatiu, fer-lo entenedor i pro-
per.
Vostè està molt vinculat al Se-
garra-Garrigues.
Al 2002 vaig participar en l’adju-
dicació del pressupost de l’obra, 
i he participat en concentracions 
parcel·làries en diverses zones 
del canal, com Verdú, Agramunt 
o Granyena. Pel que fa a aquesta 
gran infraestructura, crec que hi 
ha massa politització i hi manca 
coneixement: l’aigua dóna ri-
quesa i transforma el paisatge i 
això és fàcilment manipulable.

Vostè hi té un bloc i un compte de twitter.
Vaig començar a fer entrades al bloc el gener del 
2014; aleshores, érem molt pocs. Ara són prop de 
400 entitats o persones que en tenen.
I ara està nominat en les dues categories. 
N’estic satisfet, passi el que passi. Vol dir que l’es-
forç que anem fent s’està valorant i arriba a molta 
gent.

Crec que el Segarra-
Garrigues s’ha polititzat 

massa, cal explicar-lo
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El portaveu de CiU a la Paeria, To-
ni Postius, va fer ahir un parèntesi 
en la campanya electoral del 20D 
–on es presenta també com a can-
didat al Congrés– per fer una roda 
de premsa sobre el Parc Agrari. 
Postius va explicar en to distés que 
té la dona enfadada i qualsevol dia 
el farà fora de casa. Va recordar 
que li va dir que després de la cam-
panya de les municipals la com-
pensaria i, fent broma, va afegir 
que “ja se sap que els polítics no 
compleixen les seves promeses”.
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Karim Benzema
Futbolista 
francès 

C. Fernández
Expresidenta 
argentina

Kim Jong-Un
Cap d’estat de 
Corea del Nord

Exclòs de la selecció francesa per 
la seva presumpta implicació en el 
cas d’extorsió a Mathieu Valbuena. 
Segons la Federació gala, si no hi ha 
canvis jurídics, no jugarà l’Eurocopa.

Boicoteja la investidura de Macri 
fins al punt que la justícia imposa 
una presidència provisional davant 
la incapacitat dels dos per posar-se 
d’acord en la cerimònia de traspàs.

Afirma per primera vegada que té 
la bomba d’hidrogen. Els experts, 
però, dubten que el règim hagi 
pogut desenvolupar aquesta arma 
nuclear altament destructiva.

EM BALLA 
PEL CAP 
| Cristina 
Torrent
@cris_torrent |

Reescalfament 
polític
Avui finalitza a Paris la Cimera pel 
clima, la COP21. 15 dies de debat 
per lluitar contra el reescalfament 
del planeta. Difícil repte. Enmig 
d’aquest clima, a Madrid, un altre 
reescalfament –polític– va fent 
xup-xup: Les eleccions del 20D. 
Portem ja una setmana de cam-
panya electoral i el socarrimat 
ha fet pujar considerablement el 
nivell d’emissions de CO2. Benvin-
guts a la selva de la campanya, on 
hi trobareu tota mena d’espècies. 
Algunes, com els micos cridaners, 
despleguen tot l’arsenal necessari 
per seduir i atreure possibles vo-
tants: pancartes XXL, demagògia 
a raig fet, xocolata amb melindros 
i prodigant-se a tutti pleni per les 
tertúlies vespertines. Els micos 
cridaners, mascles, són una es-

pècie sud-americana de primats 
que sedueixen les femelles pro-
ferint crits ensordidors. Sembla 
ser que els més cridaners són els 
que tenen els testicles més pe-
tits i conseqüentment l’esperma 
de pitjor qualitat. Davant aquest 
panorama, és fàcil entendre les 
pobres femelles que, decebudes 
pel frau, acaben buscant-se la vi-
da cap a una altra banda. El canvi 
climàtic acaba afectant totes les 
espècies, també les polítiques. 
Paracompteu, doncs, amb els 
candidats cridaners. No us deixeu 
enganyar pels seus cants de sire-
na. No sigui que al final descobriu 
que tot plegat sigui una autèntica 
estafa.

Paracompteu amb 
els micos cridaners 
i els seus cants de 
sirena, no sigui al 
final tot un frau


