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La Comunitat de Regants de Vila-real presenta una
extensa programació amb motiu del seu 150 aniversari
L'entitat vila-realenca ha preparat jornades tècniques i culturals per a donar
suport al sector agrícola i donar a conéixer la seua activitat
La Comunitat de Regants de Vila-real celebrarà durant l'any 2019 el seu
150 aniversari i per a això ha preparat una gran quantitat d'activitats. El
president de l'entitat, Pasqual Broch, al costat de l'alcalde de Vila-real, José
Benlloch, i el regidor d'Agricultura, Josep Pasqual Sancho, ha anunciat a la
Casa de l’Assut que la festa principal se celebrarà el pròxim dia 4 d'octubre,
el mateix dia que es compliran els 150 anys. “En un any tan especial per a
nosaltres, ens volíem obrir a la societat i que aquesta relació tan necessària
entre la Comunitat i Vila-real es continue reafirmant i ampliant amb el pas
del temps. Per tot això, al costat de l'Ajuntament de Vila-real, hem preparat
una sèrie d'actes des de hui fins a aqueix dia principal que busquen una
divulgació històrica i una formació per als nostres comuners, però també la
posada en valor de la nostra activitat i patrimoni, a través del coneixement,
i el foment de l'agricultura entre els més joves”, explica Broch.
Així, hi haurà actes institucionals, de divulgació històrica, conferències,
exposicions, jornades tècniques, excursions i més activitats que s'aniran
anunciant i comentant des de la Comunitat de Regants i que estaran
obertes a tota la societat. El president anuncia, a més, que “estem fent un
esforç per obrir-nos i hem creat uns perfils en xarxes socials, com Facebook
i Twitter, per a informar els nostres comuners i a la resta de la societat de
tot allò hem fet i farem. Ens volem donar a conéixer i fer un exercici de
transparència cap als nostres associats i a la societat en general, ja que
pensem que som patrimoni de la ciutat per tot el que representa la
comunitat”, indica Broch.
A més, Pasqual Broch comenta que “la nostra idea és divulgar tota
l'evolució de l'ús de les aigües i contribuir a poder voler i valorar més
aquesta cultura del reg. A més, fa falta aportar valors a un sector primari i
estratègic com és l'agricultura, que ara està en un moment difícil però que
hem de mantindre l'esperança i la il·lusió a renovar-lo, sempre sent
reivindicatius i posicionant-nos al costat de l'agricultor” i afig que “volem
agrair la implicació de l'Ajuntament de Vila-real i el seu suport durant
aquests anys d'història en els quals hem anat sempre de la mà, ja que
l'aigua és un tema d'interés públic i no podia ser d'una altra manera”.

