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El delta de l’Ebre necessita
una actuació “immediata”
perquè la regressió i la sub-
sidència d’aquest espai na-
tural és una “evidència”.
Així ho va manifestar el
portaveu de la Plataforma
en Defensa de l’Ebre
(PDE) i membre de Cam-
panya pels Sediments,
Manolo Tomàs, que ahir
va participar en la sessió
monogràfica de la comis-
sió de Medi Ambient del
Parlament per abordar la
problemàtica dels sedi-
ments retinguts als em-
bassaments. Tomàs va re-
clamar al govern català
que faci pressió a l’Estat
perquè dote de pressupost
els treballs per millorar la
gestió dels pantans. “Ne-
cessitem sensibilitat polí-
tica i, sobretot, passar de
les declaracions a l’actua-
ció directa, clara i imme-
diata”, va dir Tomàs.

De fet, el govern català
ha començat a estudiar
l’aportació de sediments
que necessita el Delta per
fer front a la subsidència
mitjançant el programa

Life Ebre-Admiclim. Una
aportació que els tècnics
calculen que seria d’1,3
milions de tones anuals,
contra les 200.000 que ar-
riben actualment. I aques-
ta aportació es podria fer a
través d’un canal lateral
construït al costat dels
pantans, sense necessitat
de moure els sediments

acumulats al fons dels em-
bassaments. Aquesta, pe-
rò, és una actuació que
hauria de fer l’Estat, que
és qui té les competències
sobre el riu Ebre. “Hem de-
manat a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre que
en la revisió del pla hidro-
lògic s’inclogui l’aportació
de sediments al Delta”, va

dir el representant de
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), Antoni Mun-
né, que va participar en el
debat a la comissió de Me-
di Ambient. Cap represen-
tant de la CHE, però, va
participar en el debat
d’ahir i la revisió del pla de
conca de l’Ebre no es farà
fins al 2021. ■

L’Ebre reclama actuacions
immediates per salvar el Delta

Lurdes Moreso / ACN
BARCELONA

SEDIMENTS Els representants de Campanya pels Sediments exigeixen al govern que pressione l’Estat perquè mobilitze
els fangs dels pantans COMPETÈNCIES L’ACA proposa que la revisió del pla hidrològic inclogui l’aportació de sediments
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La xifra

L’aportació de sediments als
camps del delta no és una
pràctica que s’hagi descobert
ara, fa dècades els pagesos ja
aplicaven la tècnica del rebli-
ment per evitar l’enfonsa-
ment del terreny. “Quan a la
tardor es produïa una riuada,
dirigíem aquella aigua per les
sèquies fins als arrossars i
aconseguíem pujar la super-
fície de terreny”, va manifes-
tar Josep Bertomeu, pagès i
membre de Campanya pels
Sediments. La construcció
dels embassaments va reduir
l’arribada de sediments al
Delta. “L’aigua roja i tèrbola
és l’or del Delta em deia el
meu pare”, va recordar Berto-
meu, que sosté que no ha de
ser tan complicat recuperar
aquesta pràctica si es facilita
que el riu arrossegue els sedi-
ments riu avall. A més, els
promotors de Campanya
pels Sediments destaquen
que es resoldria el problema
als pantans, on s’acumulen
tones de sediments.

1,3
milions de tones de sedi-
ments caldria moure cada
any per frenar la subsidència
que pateix el Delta.

Els promotors de Campanya pels Sediments, ahir al Parlament ■ ACN
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“L’aigua roja i
tèrbola és l’or
del Delta”

La Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE)
ha començat aquesta set-
mana la campanya anual
de control larvari d’espè-
cies invasores a la conca
de l’Ebre. Així, fins al mes
de setembre farà un se-
guiment del musclo ze-
brat amb la presa de mos-
tres en 267 punts. La

CHE intensificarà els
mostratges en els embas-
saments en què s’han de-
tectat larves en campa-
nyes anteriors i en aquells
punts que es consideren
vulnerables. Els pantans
de Mequinensa i Riba-roja
d’Ebre tenen adults de
musclo zebrat.

Les embarcacions
s’han de desinfectar per
evitar la propagació de les
espècies invasores. ■

Redacció
TORTOSA

Comença el control
d’espècies invasores

La importància de les in-
versions en infraestructu-
res logístiques per al futur
de les empreses va centrar
ahir el cicle Els empresa-
ris volem saber, que va or-
ganitzar el fòrum Creiem
en Catalunya i que va tenir

lloc l’aula magna de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. En
l’acte hi van participar
membres d’organismes
com ara la Cambra de Co-
merç, la Cepta i l’Associa-
ció Empresarial Química
de Tarragona. La clausura
va ser a càrrec del vice-
president del govern, Oriol
Junqueras. ■

Junqueras clausura
a Tarragona una
trobada empresarial

Redacció
TARRAGONA

Trobada convocada pel fòrum empresarial Creiem en
Catalunya, ahir, a l’aula magna de la URV ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

La setmana vinent
obrirà portes
d’edifici de nova
construcció que s’ha
fet al nucli antic

La Generalitat
estrena
dependències
a l’EbreCamp i Ebre
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La campanya pels Sediments ha tornat al Parlament. A la Comissió de Medi Ambient s‟ha tornat a reclamar un pla de 
gestió integral dels sediments a tota la conca de l‟Ebre per assegurar la supervivència del Delta i reestablir-ne 
l‟equilibri natural.  

El Delta s‟enfonsa entre 1 i 5 mil·límetres l‟any a la vegada que el nivell del mar està pujant entre 1 i 3 anualment. A la 
vegada, els embassaments retenen el 95% dels sediments que haurien d‟arribar a la plana deltaica. La conseqüència 
a finals de segle d‟aquestes evidències és l‟anegament del 45% de la superfície del Delta i d‟espais naturals com 
l‟Encanyissada, la Tancada o els Calaixos de Buda. 

Els representants de la 'Campanya pels Sediments' s'han reunit amb la Comissió de Medi Ambient del Parlament de 
Catalunya per exigir al Govern que pressioni a l'Estat per aturar la regressió i l'enfonsament del delta de l'Ebre a 
causa de la manca de sediments. El membre de la Campanya pels Sediments i de la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre (PDE), Manolo Tomàs, ha reclamat al govern català que actuï com a "element de pressió" cap a l'Estat perquè 
"dotin de pressupost els treballs per millorar els sistemes d'embassaments", així com per pressionar a la 
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) perquè "assumeixi les seves responsabilitats i els seus deures amb la 
desembocadura del riu". "Necessitem sensibilitat política i, sobretot, passar de les declaracions a l'actuació directa, 
clara i immediata", ha afegit Tomàs. 
  
Tomàs ha apuntat que "és una evidència que el Delta pateix regressió a causa de la manca de sediments". D'aquesta 
manera, la 'Campanya pels Sediments' pretén "modificar la gestió del riu, perquè tots els sediments retinguts en els 

http://www.ebredigital.cat/societat/4562-la-campanya-pels-sediments-trasllada-al-parlament-la-urgencia-per-actuar-al-delta
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embassaments puguin anar cap al Delta i aturar l'enfonsament", ja que "científicament s'ha demostrat que és possible 
si s'actua ara", segons ha afegit el membre de la Plataforma. 
Tomàs ha destacat que "treballen a dos nivells". D'una banda, en l'àmbit català a causa de la seva responsabilitat pel 
tram final del riu. I, de l'altra, a escala estatal, ja que l'Ebre passa per deu comunitats autònomes i, per tant, li 
correspon a l'Estat espanyol "organitzar la gestió del riu". 

Pel que fa a la Generalitat, Tomàs ha reclamat que és necessari que l'administració "comenci a treballar 
concretament", ja que és l'òrgan que té "la màxima responsabilitat sobre el territori". "Demanem al Govern que 
comenci a practicar polítiques per permetre que els sediments arribin al Delta", ha afegit el membre de la Campanya 
pels Sediments. 

D'aquesta manera, Tomàs ha apuntat que el Govern pot actuar com a "element de pressió cap a l'Estat" i com a 
"element institucional que demani l'aplicació de les normatives estatals espanyoles que no s'estan aplicant sobre la 
regulació dels embassaments en les comportes de fons". Paral·lelament, l'activista també ha destacat el paper del 
Govern per exercir com a element de pressió cap a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè "assumeixi les 
seves responsabilitats i els seus deures amb la desembocadura del riu", per tal que deixi de ser un "element 
distorsionador" i "actuï positivament" perquè les aigües puguin arribar en "quantitat i qualitat i amb els sediments 
suficients per mantenir el delta de l'Ebre". 

A escala estatal, els membres de la Campanya pels Sediments han exigit que s'activi mitjançant partides 
pressupostàries la modificació de la gestió dels embassaments per tal que es puguin treure els sediments retinguts i 
així arribin al Delta. Amb tot, s'aconseguiria "més capacitat dels embassaments per regular l'aigua", ja que com 
menys terra, "més capacitat per poder tenir aigua per turbinar i regar" i, al mateix temps, "sediments necessaris per 
poder aturar l'enfonsament de l'Ebre", ha afegit Tomàs. 

Segons estudis de l‟IRTA i l‟UPC, caldrien 1,3 tones anuals de sediments al Delta, calculant que l‟embassament de 
Riba-roja en reté 3 cada any. Sistemes de bypass que ja s‟estan testant a altres països permeten alliberar-ne entorn 
del 60%. 
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http://www.imaginaradio.cat/2017/06/07/lebre-demana-al-govern-que-pressioni-lestat-per-aturar-la-regressio-i-
lenfonsament-del-delta/  

 

Els representants de la „Campanya 
pels Sediments‟ s‟han reunit aquest 
dimecres amb la Comissió de Medi 
Ambient del Parlament de Catalunya 
per exigir al Govern que pressioni a 
l‟Estat per aturar la regressió i 
l‟enfonsament del delta de l‟Ebre a 
causa de la manca de sediments. El 
membre de la Campanya pels 
Sediments i de la Plataforma en 
Defensa de l‟Ebre (PDE), Manolo 
Tomàs, ha reclamat al govern català 
que actuï com a “element de pressió” 
cap a l‟Estat perquè “dotin de 
pressupost els treballs per millorar els 
sistemes d‟embassaments”, així com 
per pressionar a la Confederació 
Hidrogràfica de l‟Ebre (CHE) perquè 
“assumeixi les seves responsabilitats i 
els seus deures amb la 
desembocadura del riu”. “Necessitem 
sensibilitat política i, sobretot, passar 
de les declaracions a l‟actuació 
directa, clara i immediata”, ha afegit 
Tomàs. També hi ha participat en el 

recolzament el president de la comunitat de Regants de l‟Esquerra de l‟Ebre, Francisco Casanova, que insta a “les 
institucions competents a recuperar la política del colmateig, cultura dels sediments als canals i arrossars, al delta, 
per tal de combatre la subsidència”. 

Tomàs ha apuntat que “és una evidència que el Delta pateix regressió a causa de la manca de sediments”. D‟aquesta 
manera, la „Campanya pels Sediments‟ pretén “modificar la gestió del riu, perquè tots els sediments retinguts en els 
embassaments puguin anar cap al Delta i aturar l‟enfonsament”, ja que “científicament s‟ha demostrat que és possible 
si s‟actua ara”, segons ha afegit el membre de la Plataforma. 

Tomàs ha destacat que “treballen a dos nivells”. D‟una banda, en l‟àmbit català a causa de la seva responsabilitat pel 
tram final del riu. I, de l‟altra, a escala estatal, ja que l‟Ebre passa per deu comunitats autònomes i, per tant, li 
correspon a l‟Estat espanyol “organitzar la gestió del riu”. Pel que fa a la Generalitat, Tomàs ha reclamat que és 
necessari que l‟administració “comenci a treballar concretament”, ja que és l‟òrgan que té “la màxima responsabilitat 
sobre el territori”. “Demanem al Govern que comenci a practicar polítiques per permetre que els sediments arribin al 
Delta”, ha afegit el membre de la Campanya pels Sediments. 

D‟aquesta manera, Tomàs ha apuntat que el Govern pot actuar com a “element de pressió cap a l‟Estat” i com a 
“element institucional que demani l‟aplicació de les normatives estatals espanyoles que no s‟estan aplicant sobre la 
regulació dels embassaments en les comportes de fons”. Paral·lelament, l‟activista també ha destacat el paper del 
Govern per exercir com a element de pressió cap a la Confederació Hidrogràfica de l‟Ebre perquè “assumeixi les 
seves responsabilitats i els seus deures amb la desembocadura del riu”, per tal que deixi de ser un “element 
distorsionador” i “actuï positivament” perquè les aigües puguin arribar en “quantitat i qualitat i amb els sediments 
suficients per mantenir el delta de l‟Ebre”. 

A escala estatal, els membres de la Campanya pels Sediments han exigit que s‟activi mitjançant partides 
pressupostàries la modificació de la gestió dels embassaments per tal que es puguin treure els sediments retinguts i 
així arribin al Delta. Amb tot, s‟aconseguiria “més capacitat dels embassaments per regular l‟aigua”, ja que com 
menys terra, “més capacitat per poder tenir aigua per turbinar i regar” i, al mateix temps, “sediments necessaris per 
poder aturar l‟enfonsament de l‟Ebre”, ha afegit Tomàs. 

 

http://www.imaginaradio.cat/2017/06/07/lebre-demana-al-govern-que-pressioni-lestat-per-aturar-la-regressio-i-lenfonsament-del-delta/
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http://www.aguaita.cat/noticia/9434/piraguada/anual/pde/18/juny/reclamara/sediments/ebre 

 

 

La Plataforma en Defensa 

de l'Ebre donarà 

protagonisme a la 

campanya pels sediments 

en la seva piraguada que 

enguany canvia de dates i 

es farà el 18 de juny. Sota 

el lema 'Més aigua, més 

sediments', els 

antitransvasament volen 

vincular la necessitat que 

a més d'aigua, cal que pel 

riu baixen sediments per 

evitar la constant 

regressió que patix el 

delta de l'Ebre. "Ja no fan 

falta més estudis, només 

cal fer fotos per veure-

ho", ha etzibat Manolo 

Tomàs, portaveu de la 

PDE. Juntament amb 

altres entitats, la 

Plataforma intervindrà 

este dimecres al 

Parlament a la comissió 

de Medi Ambient i 

Sostenibilitat per tractar la 

problemàtica dels 

sediments a la conca de l'Ebre. Fa temps que diverses entitats promouen la necessitat que s'autoritze a 

buidar els embassaments de la conca de l'Ebre per permetre el pas dels sediments riu avall. "Tenim una 

oportunitat d'or si ens posem d'acord en la gestió del riu", ha afegit Tomàs. 

 

La piraguada s'ha avançat al mes de juny per evitar la forta calorada que feia a meitat juliol quan, 

habitualment, se celebra esta jornada lúdica, però també reivindicativa. Esta dissetena edició se celebrarà 

el 18 de juny i a partir d'este divendres 9 de juny es posaran a la venda els tiquets per adquirir alguna de 

les 180 places que la PDE oferix per participar-hi. Podran ser piragües individuals o dobles i també hi ha 

sis places per embarcació de motor per si algú no pot fer la travessa remant. El preu dels tiquets és de 15 

euros i es poden adquirir a tres punts de venda de Tortosa (Mercat, La2deViladrich, i Pics MontCaro) i a 

Amposta (llibreria Guaix). 

 

El recorregut serà l'habitual de Xerta a Tortosa, amb aturada per esmorzar a Aldover. A l'arribada a 

Tortosa es farà l'acte reivindicatiu que enguany reivindicarà més aigua per al riu però també més 

sediments. El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha deixat clar de la importància de canviar la 

planificació hidrològica de la conca de l'Ebre per poder rescatar el riu i el Delta del seu problema.  

 

http://www.aguaita.cat/noticia/9434/piraguada/anual/pde/18/juny/reclamara/sediments/ebre
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DIARI DE TARRAGONA 

https://www.diaridetarragona.com/ebre/La-PDE-reclamar-mes-aigua-i-sediments-en-una-piraguada-per-lEbre-el-18-

de-juny-20170607-0032.html 

 

La Plataforma en Defensa de l‟Ebre (PDE) organitza diumenge 18 de juny una nova edició de la piraguada popular 
pel riu Ebre entre Xerta i Tortosa. Enguany el moviment antitransvasista aprofitarà l‟esdeveniment per reclamar més 
aigua i sediments per al riu Ebre. 

La jornada s‟iniciarà a les 09.30 hores a Xerta, mitja hora abans de l‟inici del descens. A Aldover està prevista una 
parada per esmorzar i es continuarà camí fins a Tortosa, on es desenvoluparà un acte final sorpresa. El recorregut és 
de 12 quilòmetres i dificultat baixa. 

Es posen a la venda un total de 186 places d‟embarcació, 88 individuals, 92 en embarcacions dobles i 6 en 
embarcacions a motor. Les persones que disposin d‟embarcacions pròpies poden sumar-se a la festa. Els tiquets es 
posaran a la venda del 9 al 16 de juny, al punt d‟informació del Mercat de Tortosa, la llibreria La 2 de Viladrich de 
Tortosa, la botiga Pics Caro de Tortosa i la llibreria Guaix a Amposta. El preu del tiquet és de 15 euros. 

Aquest dimecres, representants de la PDE i organitzacions ecologistes participaran al Parlament en un acte per 
reclamar sediments. 

https://www.diaridetarragona.com/ebre/La-PDE-reclamar-mes-aigua-i-sediments-en-una-piraguada-per-lEbre-el-18-de-juny-20170607-0032.html
https://www.diaridetarragona.com/ebre/La-PDE-reclamar-mes-aigua-i-sediments-en-una-piraguada-per-lEbre-el-18-de-juny-20170607-0032.html


 
 

  6 

2017.06.08  Dossier de premsa 

EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/4549-la-piraguada-anual-de-la-pde-exigira-mes-sediments-per-a-l-ebre 

 

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) donarà protagonisme a la campanya pels sediments en la seva piraguada 
el pròxim 18 de juny. Sota el lema 'Més aigua, més sediments', els antitransvasament volen vincular la necessitat que 
a més d'aigua, cal que pel riu baixin sediments per evitar la constant regressió que pateix el delta de l'Ebre. 
Juntament amb altres entitats, la Plataforma intervindrà aquest dimecres al Parlament a la comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per tractar la problemàtica dels sediments a la conca de l'Ebre. Fa temps que diverses entitats 
promouen la necessitat que s'autoritzi a buidar els embassaments de la conca de l'Ebre per permetre el pas dels 
sediments riu avall. "Tenim una oportunitat d'or si ens posem d'acord en la gestió del riu", ha afegit Tomàs. 
  
La piraguada s'ha avançat al mes de juny per evitar la forta calorada que feia a meitat juliol quan, habitualment, se 
celebra aquesta jornada lúdica però també reivindicativa. Aquesta dissetena edició se celebrarà el 18 de juny i a partir 
d'aquest divendres 9 de juny es posaran a la venda els tiquets per adquirir alguna de les 180 places que la PDE 
ofereix per participar-hi. Podran ser piragües individuals o dobles i també hi ha sis places per embarcació de motor 
per si algú no pot fer la travessa remant. El preu dels tiquets és de 15 euros i es poden adquirir a tres punts de venda 
de Tortosa (Mercat, La2deViladrich, i Pics MontCaro) i a Amposta (llibreria Guaix). 
El recorregut serà l'habitual de Xerta a Tortosa, amb aturada per esmorzar a Aldover. A l'arribada a Tortosa es farà 
l'acte reivindicatiu que enguany reivindicarà més aigua per al riu però també més sediments. El portaveu de la PDE, 
Manolo Tomàs, ha deixat clar de la importància de canviar la planificació hidrològica de la conca de l'Ebre per poder 
rescatar el riu i el Delta del seu problema.  

 

http://www.ebredigital.cat/societat/4549-la-piraguada-anual-de-la-pde-exigira-mes-sediments-per-a-l-ebre

