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La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) veu constatat el seu històric advertiment que l'aigua del Segre, principal 

afluent de l'Ebre, s'acabarà transvasant a Barcelona a través del canal Segarra-Garrigues. Per a la PDE, l'acord per 

abastir aigua de boca des del pantà de Rialb a 31 municipis de la Segarra, l'Urgell, l'Anoia i la Conca de Barberà, és 

la porta d'entrada de l'aigua dels rius Ebre i Segre a l'àrea metropolitana barcelonina. Els antitransvasistes s'han 

mostrat “indignats” amb el “doble joc” del Govern i la “verborrea solidària” que utilitza amb les Terres de l'Ebre. El 

portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, assenyala que la Generalitat s'implica en la lluita per a què el Pla Hidrològic de 

la conca de l'Ebre garanteixi un cabal ambiental suficient per aturar la subsidència del delta de l'Ebre, mentre que, per 

l'altra, impulsa, prioritza i finança interconnexions a les conques internes catalanes en benefici de les grans urbs i en 

detriment de les àrees rurals de Lleida i les Terres de l'Ebre. 
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Societat

tones de sediments. Abans, però, 
s’hauran d’encarregar estudis per 
analitzar la composició dels sedi-
ments. Fonts d’Endesa sostenen 
que les ordres per obrir comportes 
als pantans les ha d’emetre la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre. 
També apunten que normalment 
cada any es fan dos buidatges im-
portants, a la primavera i a la tardor.  

La Confederació sempre ha re-
butjat el desembassament de Riba-
roja d’Ebre per la seva complexitat i 
perquè obligaria a aturar la produc-
ció d’energia elèctrica durant dies o 
setmanes. Paral·lelament, des del 
programa d’ecosistemes aquàtics 
de l’IRTA de Sant Carles de la Rà-
pita, s’està estudiant quina és la ca-
pacitat de transport de sediments 
del riu Ebre i dels dos grans canals 
de rec de la zona. “És un tema molt 
complex i va molt lligat al cabal d’ai-
gua que baixa pel riu i que s’ha de 
complementar amb altres mesures 
com la generació de biomassa”, 
apunta Albert Rovira, tècnic de l’IR-
TA. Per a aquesta primavera, hi ha 
programades dues proves pilot de 
transferència de sediments. Una en 
dos punts del riu Ebre (Móra d’Ebre 
i Benifallet) on s’injectaran uns 100 
metres cúbics de sorra de pedrera. I 
la segona serà al canal de l’esquer-
ra de l’Ebre, amb sediments de la 
planta potabilitzadora del Consor-
ci d’Aigües de Tarragona. En aques-
ta planta s’hi acumulen cada any 
unes 2.000 tones de fang provinents 
del minitransvasament i ja hi ha un 
projecte per retornar-lo al Delta a 
través dels canals. “És un altre gra 
de sorra més”, afegeix Rovira.e

El delta de l’Ebre 
pateix pels pantans

Els ecologistes volen anar als tribunals per obligar els 
embassaments a obrir comportes i fer circular els sediments

El delta de l’Ebre s’enfonsa cada any 
una mitjana de 3 mil·límetres per la 
pujada del nivell del mar i perquè el 
riu no aporta prou sediments per-
què queden retinguts al fons dels 
embassaments. Les xifres són il·lus-
tratives: abans de la construcció dels 
pantans el riu aportava al Delta una 
mitjana d’entre 10 i 20 milions de to-
nes de sorra, argila i llim, i ara n’arri-
ben 90.000 tones. Per mantenir el 
Delta tal com el coneixem avui cal-
drien entre 1 i 2 milions de tones. La 
Campanya pels Sediments, un mo-
viment social que integra diferents 
organitzacions com la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, Ecologistes en 
Acció i SEO/Birdlife i que té el su-
port dels principals ajuntaments 
ebrencs, reclama des de fa anys solu-
cions tècniques i polítiques a aquest 
problema, i ara ha decidit obrir-se 
camí també per la via jurídica. 

“Sabem que les comportes de 
fons de les preses de Mequinensa i 
Riba-roja d’Ebre no s’han obert mai 
des que es van construir als anys 60 
i això ens fa pensar que podrien es-
tar incomplint la normativa que re-
gula la gestió dels embassaments”, 
apunta Josep Juan, un dels impul-
sors de la campanya. Una afirmació 
que es fonamenta en dues ordres 
ministerials: la primera, del 31 de 
març del 1967, la instrucció per al 
projecte, construcció i explotació 
de grans preses, i la segona, del 12 
de març del 1996, el reglament tèc-
nic sobre seguretat de preses i em-
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bassaments”. Segons aquests docu-
ments, les empreses que exploten 
i gestionen els embassaments –en 
el cas de Mequinensa i Riba-roja és 
Endesa– són responsables del cor-
recte manteniment i funcionament 
de les preses, i sense l’obertura pe-
riòdica de les comportes de fons, 
que és el que permetria alliberar els 
sediments, no és pot garantir al 
100% que estiguin funcionant cor-
rectament. “És un tema ambiental 
però també de seguretat”, afegeix 
Juan. Des de la Campanya pels Se-
diments es requereix al govern es-
panyol una inspecció independent 
de les comportes de fons de les pre-
ses de Mequinensa, Riba-roja i Flix, 
que són els principals paranys de 
sediments. 

Aquesta batalla jurídica pels se-
diments també posa de manifest 
que s’està incomplint la normativa 
europea d’hàbitats i ocells. “El del-
ta de l’Ebre s’enfonsa perquè no ar-
riben sediments, i la responsabili-
tat última és dels encarregats de 

gestionar els embassaments”, 
apunta Juan. El que ara estudien és 
com es poden formalitzar aquestes 
denúncies i a quins estaments po-
den recórrer. 

30 milions de tones 
Lluita jurídica a part, les últimes 
setmanes el front polític de la bata-
lla pels sediments ha obert una es-
cletxa important. Fa una setmana, 
tots els grups del Parlament de Ca-
talunya, excepte el PP, han mostrat 
el seu suport a la Campanya pels Se-
diments i a l’elaboració d’un pla de 
gestió integral dels sediments de la 
conca de l’Ebre. I el 14 de febrer el 
Congrés va aprovar, amb el suport 
de tots els grups polítics, a excepció 
també del PP, una proposició no de 
llei presentada per ERC per execu-
tar un projecte pilot de transferèn-
cia controlada de sediments des de 
l’embassament de Riba-roja d’Ebre 
a l’Ebre aquest 2017. Hi ha un estu-
di del 2010 que determina que 
aquest pantà acumula 30 milions de 

Les comportes del pantà de l’embassament de Riba-roja d’Ebre. Els ecologistes volen que s’obrin perquè circulin els sediments cap al Delta. TJERK VAN DER MEULEN  
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