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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8535/pde/celebra/proposta/moure/sediments/al/delta/pero/insistix/calen/solucions/integr

als 

 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre 

(PDE) ha celebrat l'aprovació, este 

dimarts al Congrés, de la proposició 

no de llei d'ERC que reclama al 

govern espanyol endegar una prova 

pilot per transferir sediments dels 

embassaments de Riba-roja i 

Mequinensa al Delta de l'Ebre. Més 

enllà de desconfiar del grau de 

desenvolupament que facen de la 

proposta la Confederació 

Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i 

l'executiu estatal, la plataforma ha 

advertit que sense "solucions 

integrals" per aturar la subsidència i 

la regressió del Delta proves com la 

dels sediments dels pantans serviran 

de poc. 

 

El grup Campanya pels 

Sediments ha aplaudit la proposició 

no de llei que es basa en una de 

les principals reclamacions de la 

moció que han impulsat i que 

presentaran la setmana vinent als 

grups parlamentaris catalans, 

excepte al Partit Popular (PP). 

 

"Hem d'entendre que la gestió ha de ser integral i cal revisar el sistema d'embassaments, la retenció de sediments, 

els cabals ambientals, entre altres aspectes. És un tema tremendament complex i va lligat a la revisió del Pla 

Hidrològic de la Conca de l'Ebre", ha insistit Manolo Tomàs, portaveu de la PDE. "No poden ser actuacions 

desconnectades a dalt o a baix del riu i s'han de complementar amb la llei del Pla Hidrològic de l'Ebre", ha afegit. 

 

En este sentit, Tomàs ha apuntat que cal "una reflexió" si es volen garantir els bons resultats de proves com la que ha 

aprovat el Congrés. "Està bé experimentar, estudiar i provar i creiem que és positiu però hem d'entendre que la gestió 

ha de ser integral: revisar el sistema d'embassaments, la retenció de sediments o cabals ambientals". El portaveu de 

la PDE ha tornat a assenyalar que si no es retallen les 450.000 noves hectàrees de regadiu i no s'anul·len els 52 

nous embassaments que es projecten en el nou pla de conca, "serà una prova interessant però està cantat que no 

serviria de molt".  

 

Esmenes basades en la moció  

Des de la Campanya pels Sediments també han aplaudit la proposició no de llei on s'inclou la prova pilot i la redacció 

del Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l'Ebre, que formen part de la primera proposta de la moció 

que han impulsat. 

 

Representants del grup aniran el proper 23 de febrer al Parlament de Catalunya per reunir-se amb tots els grups 

parlamentaris, excepte el PP "que ni tan sols ha contestat els seus correus". La Campanya pels Sediments confia que 

la moció s'aprove també a la cambra catalana i a les institucions espanyoles.   
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/politica/2947-la-pde-celebra-la-proposta-per-moure-sediments-dels-pantans-al-delta-pero-

apunta-que-calen-solucions-integrals?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=340dc6aa0c-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-340dc6aa0c-181399113 

 

 
La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha celebrat l'aprovació, aquest dimarts al Congrés, de la proposició no de 

llei d'ERC que reclama al govern espanyol endegar una prova pilot per transferir sediments dels embassaments de 

Riba-roja i Mequinensa al delta de l'Ebre. 

  

Amb tot, la plataforma ha advertit que sense "solucions integrals" per aturar la subsidència i la regressió del Delta, 

proves com la dels sediments dels pantans serviran de poc. 

  

"Hem d'entendre que la gestió ha de ser integral i cal revisar el sistema d'embassaments, la retenció de sediments, 

els cabals ambientals, ... És un tema tremendament complex i va lligat a la revisió del Pla Hidrològic de la conca de 

l'Ebre", ha insistit Manolo Tomàs, portaveu de la PDE. "No poden ser actuacions desconnectades a dalt o a baix del 

riu i s'han de complementar amb la llei del Pla Hidrològic de l'Ebre", ha afegit. En aquest sentit, Tomàs ha apuntat que 

cal "una reflexió" si es vol garantir els bons resultats de proves com la que ha aprovat el Congrés. "Està bé 

experimentar, estudiar i provar i creiem que és positiu però hem d'entendre que la gestió ha de ser integral: revisar el 

sistema d'embassaments, la retenció de sediments o cabals ambientals. El portaveu de la PDE ha tornat a assenyalar 

que si no es retallen les 450.000 noves hectàrees de regadiu i no s'anul·len els 52 nous embassaments que es 

projecten en el nou pla de conca, "serà un prova interessant però està cantat que no serviria de molt".  

Esmenes basades en la moció  

Des de la 'Campanya pels Sediments' també han aplaudit la proposició no de llei on s'inclou la prova pilot i la redacció 

del Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l'Ebre, que formen part de la primera proposta de la moció 

que han impulsat. Representants del grup aniran el proper 23 de febrer al Parlament de Catalunya per reunir-se amb 

tots els grups parlamentaris, excepte el PP "que ni tan sols ha contestat els seus correus". La 'Campanya pels 

Sediments' confia que la moció s'aprovi també a la cambra catalana i a les institucions espanyoles.  
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BUTLLETI DE MEDI AMBIENT D ELA GENERALITAT DE CATALUNYA 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/298706/ca/lagencia-catalana-laigua-

participa-projecte-europeu-analitza-implantacio-cabals-ecologics-i-gestio-rius-temporals.do 

 

 

L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PARTICIPA EN UN PROJECTE EUROPEU QUE ANALITZA LA 

IMPLANTACIÓ DE CABALS ECOLÒGICS I LA GESTIÓ EN RIUS TEMPORALS 
  

 Un 17% dels cursos fluvials de Catalunya es consideren temporals 

 S’analitza com gestionar zones com el tram final del Gaià, el riu Sió a la conca de l’Ebre i moltes rieres 

litorals 

  

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha participat a Evora (Portugal) en la segona sessió de l’action cost Smires, 

acrònim de Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams, . Els action cost són projectes 

que finança la Comissió Europea per reunir experts i gestors per a resoldre problemes i compartir experiències i 

solucions vers a un determinat tema. El projecte, atorgat fa un any, i que a finals de 2016 va celebrar la seva primera 

sesssió, se centra en millorar la gestió dels rius mediterranis d’elevada temporalitat i fins i tot aquells que s’assequen 

a l’estiu. 

  

Gestionar els rius temporals 

A Catalunya tenim un 17% dels nostres rius (masses d’aigua) que es consideren temporals i que no se n’ha pogut 

determinar l’estat emprant els indicadors estàndards de la Directiva marc de l’aigua (DMA). Alhora, hi ha moltes 

incerteses sobre com gestionar aquests rius, quin és el seu llindar de qualitat, quins cabals ecològics cal fixar, entre 

d’altres. En països mediterranis com el nostre, la gestió de la qualitat en aquest tipus de rius genera encara dubtes, 

que no han estat resolts per les directives comunitàries. 

Tot i ser cursos fluvials estacionals (s’assequen en un determinat període), intermitents (s’assequen més sovint) i 

efímers (estan pràcticament tot l’any secs), poden tenir diverses extraccions d’aigua per satisfer demandes d’aigua 

(principalment regadiu). 

Com a exemples de rius temporals tenim el tram final del Gaià, el riu Sió a la conca de l’Ebre i moltes rieres litorals. 

  

Participació de més de 30 països 

En aquest projecte hi ha implicats 31 països (de dins i fora de la UE) que tenen problemes en establir uns criteris de 

gestió en rius temporals. En el projecte Smires també hi participen els responsables de projectes europeus que 

treballen en rius temporals, com és el cas del Life Trivers, i en el qual també l’agència hi participa com a membre. Per 

tant, l’action cost Smires i el projecte Life Trivers són dues iniciatives separades però que es complementen en una 

mateixa temàtica.   

 Precisament el Life Trivers va celebrar, la setmana passada  la tercera reunió del projecte a Saragossa, amb la 

participació de l’ACA, amb l’objectiu de liderar un procés de participació ciutadana per recollir les mesures prioritàries 

per a la conservació dels rius temporals. 

  

Diagnosticant l’estat ecològic dels rius 

En aquesta reunió es va presentar una nova versió del programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and 

Hydrological Status), desenvolupat per Trivers amb l’objectiu d’ajudar a diagnosticar l’estat ecològic dels rius 

temporals. La variabilitat del cabal d’aquest tipus de rius fa molt complicat fer-ne una diagnosi adequada d’acord amb 

els objectius de la Directiva marc de l’aigua (DMA) de la Unió Europea, ja que a data d’avui no existeixen eines de 

valoració adaptades a aquesta particularitat. 

 A més, molt sovint aquest règim temporal és degut a impactes humans, com ara l’extracció d’aigua per a 

l’agricultura; per tant, és crucial distingir un riu amb un règim temporal “natural” d’un que no ho és. 
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Tots els partits excepte el PP fan que el Congrés

aprove una prova pilot per dur sediments al Delta 

EL FUTUR DEL DELTA El portaveu popular sosté que la falta de sediments és més a causa de “la reforestació” que de la retenció als pantans

Terres dde ll’Ebre  Ò.M.J.

Com era previsible, les diferències
en la composició política del Congrés
dels diputats i el Senat han fet que la
mateixa proposta que ERC va dur a la
cambra alta per reclamar un pla pilot
per portar al Delta sediments del
pantà de Riba-roja, i que va ser tom-
bada gràcies a la majoria del PP,
aquesta setmana haja estat aprova-
da per una àmplia majoria, amb el su-
port de la resta de partits, a la comis-
sió d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient del Congrés dels diputats. 

A PROPOSTA D’ESQUERRA La
proposició no de llei havia sigut pre-
sentada per ERC i va acabar prospe-
rant amb 24 vots a favor davant els
13 en contra dels populars. A més a
més d’exigir que s’active una partida
pressupostària per a la prova pilot
aquest mateix 2017, el text reclama
l'aprovació d'un pla integral de gestió
dels sediments de la conca de l'Ebre

que trenque el silenci sobre la matè-
ria instaurat al controvertit Pla Hidro-
lògic de l’Ebre (PHE) i permeta garan-
tir unes aportacions regulars cabdals
per al futur del Delta, amenaçat de
mort per la regressió, la subsidència
(l’enfonsament natural dels deltes) i
l'increment del nivell del mar per l’e-
fecte progressiu del canvi climàtic. El
diputat d'ERC Xavier Eritja va xifrar en
1,3 milions de tones anuals els sedi-

ments que necessitaria una actuació
integral per reforçar la plana deltaica,
una mica més de la meitat dels 2 mi-
lions que, segons Eritja, arriben als
embassaments de Riba-roja i Mequi-
nensa, molt més de les 100.000 to-
nes que arriben actualment al delta
de l’Ebre. El diputat va recodar que
mai s’han obert les comportes de
fons dels pantans per fer circular els
sediments. De moment, el que està

fent l’IRTA i les universitats és com-
provar-ne el comportament tot injec-
tant sediments del CAT a la xarxa de
reg o al riu. 

SOLUCIÓ NO PACÍFICA El diputat
tortosí del PDECat, Ferran Bel, va rei-
vindicar que els municipis ebrencs
s’han manifestat a favor de l’actua-
ció, que “s’ha implementat amb cert
èxit a altres estats”. El diputat de Po-

demos Pedro Arrojo va celebrar el
plantejament i va afegir que els sedi-
ments sorrencs són vitals per a la re-
generació de les platges turístiques, i
el PSOE, que l’enfonsament del Delta
afectarà, si no s’actua, arrosars i es-
pais urbans.

En canvi, el PP va recórrer a argu-
ments sorprenents en afirmar que hi
ha informes dels anys 90 de la Gene-
ralitat i de la Universitat de Lleida que
desaconsellen la mobilització de se-
diments, que va definir, en paraules
de Miguel Barrachina, com una solu-
ció “no pacífica”. El diputat popular
va dir que si bé una tercera part dels
sediments que no arriben al Delta ho
fa per culpa dels embassaments, dos
terceres parts es queden pel camí
“per la reforestació” de les últimes
dècades, un tema que experts de l’IR-
TA consideren que té un efecte molt
petit. El cas, però, és que l’únic grup
parlamentari contrari a la proposta és
tot just el que dóna suport al govern
espanyol. ■

La Comissió Europea ha publicat,
aquest febrer, diversos informes (un
per a cada estat) de revisió de l’apli-
cació de la normativa mediambien-
tal de la Unió. En el document refe-
rent a Espanya, l’executiu comunita-
ri reitera les deficiències ja denun-
ciades en relació a la planificació hi-
drològica estatal, tot i que es refereix

a la primera tongada de plans de
conca perquè la segona (2016-
2021) està tot just sent analitzada
per la Comissió. El document lamen-
ta que només el 43% de les masses
d’aigua superficial naturals assolei-
xen un bon o molt bon estat ecològic
i que es desconeix l’estat del 39% .
“Els primers plans hidrològics de

conca d’Espanya presentaven algu-
nes deficiències que van provocar
incertesa respecte a l’estat i eficàcia
dels programes de mesures”, afir-
ma, i assenyala la necessitat de
“plantejar millor la modernització del
reg” i de justificar millor els cabals
ecològics perquè realment garantis-
quen “un bon estat ecològic”.

Un toc d’atenció més de la CE a l’Estat

UNIÓ EUROPEA


